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ORATORIES 

ΑἼΤΙΟΙ 

ἘΧ RECENSIONE 

IMMANUELIS BEKKERI. 

TOMDS II. 

ISOCRATES. 

ΟΧΟΝΙΙ, 

E ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΕΟ CLARENDONIANO. 

MDCCCXXIII. 





ISOCRATES. 

ἘΧ AECENSIONE 

IMMANUEBLIS BEKMKERI. 

OXONII, 

E TVFOGRAPHEO CLARENDONIANXO. 

MDCCCXXII. 





ΡΕΖΡΑΤΙΟ. 
— — 

CoDICUM ζεοργαίθοσυμν du φμμε ἕρμα, que eum δ[μήε 
rehus inter 86 differunt, tum Antidosi δὺς integra aut mu- 
tila. Integram qui haherent, tres mihi præsto fuerunt, 

G. Urbinas 111. 

D. Vaticanus 986. 

PDT. Laurentianus plutei 37. eod. 14. 

Alterius generis duos attigi. 

L Vaticanum 65. 

εἴ 

X. Mareianum 415. 
Atque G. membranaceus est, ſorma quadrata ἴο 8 490 pa- 

ginis versuum 94 οἱ sub finem φῦ, ἃ duahus seriptus mani- 

hus, quarum prima δὰ folium 826 r. pertinet, margine ἃ 

pluribus eorrigentium variasque lectiones apponentium op· 

pleta. Neque iis se finibus eontinuit eorrectorum temeritas, 

sed textum quoque adorta eéffecit ut multis locis, quid ah 

initio seriptum fuerit, dignosci non possit. Noeuit etiam 

mador, quo faetum est, ut subinde folia folſis adhæresee- 

rent. Iusunt orationes 19, desunt Callimachea οἱ Niciana. 

D. bombyecinus est, forma eadem, fols 994. quorum 184 

222 Themistio data sunt: ejus enim insunt orationes oeto, 

Περὶ τῶν ἠτυχηκότων ἐπὶ Οὐάλεντος, Εἰς τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταν- 

τῖνον, ΠΕερὶ τοῦ αὐτοκράτορος ἐγχωμιάσαντος αὐτὸν πρὸς τὴν γέρου- 

σίαν χαριστήριος, Πρὸς τοὺς ἀξιώσαντας λέγειν ἐκ τοῦ παραχφῆμα, 

Εἰς τοὺς σοφιστάς, ᾿Επὶ τῆς εἰρήνης Οὐάλεντι, Προτρεπτικὸς Οὐα- 
λεντινιανῷ νέῳ, Ὕπατικὸς εἰς τὸν αὐτοκράτορα ᾿Ιοβιανόν. The- 
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'ν PRMÆFATIO. 

wistium excipiunt Isoeratis epistolse. Communem hujus 

cum Urbinate originem arguit ceommumis in extrema Anti- 

dosi lacuna. Desunt δὲ αὐ Urbinati desunt, οἱ de Bigis 

oratio. — 

T. foliis 145 Aristotelem habhet De Mundo, Isocratis ora- 

tiones undecim, Polemonis de Callimacho οἱ Cynægiro de- 

clamationes, Theophrasti characteres primos. 

L membranaceus est, forma quadrata, folũs 304 verxuum 

vieenorum binorum. ᾿Ετελειώθη ἡ βίβλος αὕτη παρὰ Θεοδώρου 
ὑπάτου καὶ βασιλικοῦ νοταρίου γραφεῖσα οἰκείᾳ χειρὶ αὐτοῦ μηνὶ 

ἀπριλλίῳ .. .. ἔτ. σφοα. Conf. Coraes p. οὔ. 

X. denique οἱ ipse membranaceus, forma maxima, [0 115 
918: qui præter Isocratem Dionysũ Halicarnassensis de 
Compositione verborum librum habet. 

Horum ego Urbinatem totum excussi, ceteris supplementi 
aut speciminis eausa inspectis. Evagoram, Helenam, Sophi- 

stas, Antidosin cum D. contuli, Archidamum cum T. Cal- 

LKmacheam et Nicianam eum L. Ægineticam cum X. 

9 

ΓΥ 



A. 

ΠΡΟΣ AHMONIKON. 

— — 

ἘΝ πολλοῖς μέν, ὦ Δημόνικε, πολὺ διεστώσας εὑρήσο- Α 
μὲν τάς τε τῶν σπουδαίων γνώμας καὶ τὰς τῶν φαύλων 
διανοίας πολὺ δὲ μεγίστην διαφορὰν εἰλήφασιν ἐν ταῖς 

πρὸς ἀλλήλους συνηθείαις. οἱ μὲν γὰρ τοὺς φίλους παρ- 
ὄντας μόνον τιμῶσιν, οἱ δὲ καὶ μακρὰν ἀπόντας ἀγα- 
πῶσι᾽ καὶ τὰς μὲν τῶν φαύλων συνηθείας ὀλίγος χρόνος 
διέλυσε, τὰς δὲ τῶν σπουδαίων φιλίας οὐδ᾽ ἂν ὁ πᾶςυ 

ἃ αἰὼν ἐξαλείψειεν. ἡγούμενος οὖν πρέπειν τοὺς δόξης ὀρε- 
γομένους καὶ παιδείας ἀντιποιουμένους τῶν σπουδαίων 
ἀλλὰ μὴ τῶν φαύλων εἶναι μεμητάς, ἀπέσταλκά σοι 
τόνδε τὸν λόγον δῶρον, τεκμήριον μὲν τῆς πρὸς ὑμᾶς ὃ εὐ- 

γοίας, σημεῖον δὲ τῆς πρὸς Ἱππόνικον συνηθείας" πρέπει 

γὰρ τοὺς παῖδας, ὥσπερ τῆς οὐσίας, οὕτω καὶ τῆς φι- 
βλίας τῆς πατρικῆς κληρονομεῖν. ὁρῶ δὲ καὶ τὴν τύχην 
ἡμὴν συλλαμβάνουσαν καὶ τὸν παρόντα καιρὸν συναγω- 
νιζόμενον᾽ σὺ μὲν γὰρ παιδείας ἐπιθυμεῖς, ἐγὼ δὲ πα:ι- 
δεύειν ἄλλους ἐπιχειρῶ, καὶ " σοὶ μὲν ἀκμὴ φιλοσοφεῖν, 

4 ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἐπανορβῶ. ὅσοι μὲν οὖν πρὸς 
τοὺς ἑαυτῶν φίλους τοὺς προτρεπτικοὺς λόγους συγγρά- 
φουσι, καλὸν μὲν ἔργον ἐπιχειρῶσιν, οὐ μὴν περί γε τὸ 

— ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ 6. τυὶς. oꝛt 
πρὸς Δημόνικον παραίνεσις. Vulga- εὐνοίας G φιλίας 
tam autem ——— ς σὰ ———— 6 



2 ΓΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. 1, 

κράτιστον τῆς φιλοσοφίας διατρίβουσιν' ὅσοι δὲ τοῖς 
γεωτέροις εἰσηγοῦνται μὴ δὲ ὧν τὴν δεινότητα τὴν ἐν τόϊς ἃ 
λόγοις ἀσκήσουσιν, ἀλλ᾽ ὅπως τὰ τῶν τρόπων ἤθη σπου- 

δαῖοι πεφυκέναι δόξουσι, τοσούτῳ μᾶλλον ἐκείνων τοὺς 2 
ἀκούοντας ὠφελοῦσιν, ὅσον οἱ μὲν ἐπὶ “ λόγον παρακα- 

5 λοῦσιν, οἱ δὲ τὸν τρόπον αὐτῶν ἀπανορθοῦσι. διόπερ ἡμεῖς 
οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ — γράψαντες, 

μέλλομέν σοι συμβουλεύειν ὧν χρὴ τοὺς νεωκόρους ὀρέ- 
γεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις τισὶν ἀν- 
θρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. ὅσοι 
γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπορεύθησαν, οὗτοι μόνοι 

τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς οὐδὲν κτῆμα Ὁ 

σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστι. κάλλος μὲν γὰρ ἢ 
χρόνος "“ ἀνήλωσεν ἢ νόσος ἐμάρανε᾽ πλοῦτος δὲ κακίας 
μῶλλον ἢ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστίν, ἐξουσίαν μὲν τῇ 

ῥαθυμία παρασκευάζων, ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς νέους 
παρακαλῶν ῥώμη δὲ μετὰ μὲν φρονήσεως ὠφέλησεν, 
ἄνευ δὲ ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας Γἔβλαψε, καὶ τὰ 

μὲν σώματα τῶν ἀσκούντων ἐκόσμησε, ταῖς δὲ τῆς ψυ--ς 
— χῆς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν. ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις, 

οἷς ἂν ἀκιβδήλως ἕ ταῖς διανοίαις συνωυξηθῆ, μόνη μὲν 

᾿συγγηράσκει, πλούτου δὲ κρείττων, χρησιμωτέρα δὲ εὐ- 

γενείως ἐστί, τὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ καθι- 
στᾶσω, τὼ δὲ τῷ πλήθει φοβερὼ θαρσαλέως ὑπομένουσα, 
καὶ τὸν μὲν ὄκνον «ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον ἡγουμένη. 

8 ῥάδιον δὲ τοῦτο κατωμαθεῖν ἐστὶν ἔκ τε τῶν Ἡρακλέους 
ἄθλων καὶ τῶν Θησέως ἔργων, οἷς ἡ τῶν τρόπων ἀρετὴ ἃ 

d λόγον παρακαλοῦσιν, οἱ δὲ να. ὠ Ἀ[ἔᾧἔῈῸΑδΕἔβλαψε] γρ. ἐλυμήνατο margo 
vuls. λόγον μόνον παρακ. οἱ δὲ καὶ G. 
τόν. 8 ταῖς διανοίαις G. vulg. ἐν ταῖς 

e ἀνήλωσεν G. vulg. ἀνάλωσεν. διανοίαις. 
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Ρ’ 4: ΠΡῸΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ. 4 

τηλικοῦτον εὐδοξίας. χαρακτῆρα τοῖς ἔργοις ἐπέβαλεν, 

ὥστε μηδὲ τὸν ἅπαντα “χρόνον δύνασθα: λήθην ἐ ἐμποίησαι 
9 τῶν ἐκείνοις: πεπραγμένων. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς τοῦ 

πατρὸς προαιρέσεις ἀνωμνησθεὶς οἰκεῖον καὶ καλὸν ἕξεις 
παῤάδειγμα τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ σοι λεγομένων. οὐ γὰρ ὀλι- 

γωρῶν τῆς ἀρετῆς οὐδὲ ῥαθυμῶν διετέλεσε τὸν βίον, ἀλλὰ 

τὸ μὲν σῶμα τοῖς πόνοις ἐγύμναζε, τῇ δὲ ψυχῇ τοὺς κιν- ὁ 
δύνους " ὑπέμενεν. οὐδὲ τὸν πλοῦτον παρακαίρως ἠγάπα, 
ἀλλ᾽ ' ἀπέλαυε μὲν τῶν παρόντων ἀγαθῶν ὡς θνητός, ἐπε- 

»" »" ε ε » Ζ ᾽» Διὶ * 

10 μελξιτο δὲ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἀθάνατος. οὐδὲ ταπεινῶς 

διῴκει τὸν ἑαυτοῦ βίον, ἀλλὰ " φιλόκαλος ἦν καὶ μεγα- 4 

λοπρεπὴς καὶ τοῖς φίλοις κοινός, καὶ μᾶλλον ἐθαύμαζε 
ἃς Ν τοΝ . ἀφ, * * “ ΄ Ζ τοὺς περὶ αὑτὸν σπουδάζοντας ἢ τοὺς τῷ γένει προσήκον- 

πόας. ἊΝ Ν εἰ ΄ῪΝῃ « ζ΄ “- — , 

τας ἥγειτο γὰρ εἰναι πρὸς ἐταιρίαν πολλῶ κρείττω φύ- 

δὶν νόμου καὶ τρόπον γένους καὶ προαίρεσιν ἀνάγκης. 
, »᾽ ἣΝ -ς-. “ ς »"ἭἩᾺ ͵ ᾽ , —3 Φ ΄ 

11 ἐπιλίποι δ᾽ ἂν ἡμᾶς ὁ πᾶς χρόνος, εἰ πάσας τὰς ἐκείνου 

πράξεις καταριθμησαίΐμεθα. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀκριβὲς αὐτῶν 
ἐν ἑτέροις καιρόὶς —— δῆγμα δὲ τῆς Ἱππονίκου 
φύσεως νῦν ἰξεηνόχαμεν," πρὸς ὃ δέϊ 5 oe ὥσπερ πρὸς Ὁ 
πἰαράδειγμὰ, * μὲν τὸν ἐκείνου — —— 

μιμητὴν δὲ καὶ ζαλωτὴν τῆς πατρῴας ἀρετῆς ' “γενόμενον. 
αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν γραφεῖς ἀπεικάζειν τὰ καλὰ τῶν 

ζώων, τοὺς δὲ παῖδας μὴ μιμεῖσθαι τοὺς σπουδαίους τῶν 
12 γονέων. ἡγοῦ δὲ μηδενὶ τῶν ἀθλητῶν οὕτω προσήκειν ἐπὶ 

* » * * »“ «ς J “ ε ᾽ Ζ 

τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀσκεῖν, ὡς σοὶ σκοπεῖν ὅπως ἐφά- 

μίλλος " γενήσει τοῖς τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεύμασιν. οὕτω δὲς 
τὴν γνώμην ὃ ἀδύνατον διατεθῆναι τὸν μὴ πολλῶν καὶ κα- 

Ὁ ὑπέμενεν] ὑφίστατο G. rec. ᾿ πρὸς 8] πρὸς ὃν Ε. 
manu correetus. τὰ γενόμενον} τινόμενον G. 

ἱ ἀπέλαυνε G. vulg. ἀπήλανε. ̓  γενήσε, (ἃ. vulg. γενήσῃ. 
— vulg. φιλόκα- ο ἀδύνατον δυνατὸν G. 



4 ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. 1, 

λῶν ἀκουσμάτων πεπληρωμένον". τὰ μὲν γὰρ σώματα 
τόϊς συμμέτροις πόνοις, ἡ δὲ ψυχὴ τοῖς σπουδαίοις λό- 

13 γοις αὔξεσθαι πέφυκε. διόπερ ἐγώ σοι πειράσομαι συν- 
τόμως ὑποθέσθαι, δὶ ὧν ἄν μοι " δοκοίης ἐπιτηδευμάτων 
πλεῖστον πρὸς ἀρετὴν ἐπιδοῦναι καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασιν ἀνθρώποις εὐδοκιμῆσαι. 

14 Πρῶτον μὲν οὖν εὐσέβει τὰ πρὸς τοὺς θεούς, μὴ μόνον ἃ 
θύων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένων" ἐκεῖνο μὲν γὰρ τῆς 
τῶν χρημάτων εὐπορίας σημέϊον, τοῦτο δὲ τῆς τῶν τρόπων͵ 
καλοκαγαθίας τεκμήριον. Τίμα τὸ δαιμόνιον ἀεὶ μέν, 
μάλιστα δὲ μετὰ τῆς πόλεως" οὕτω γὰρ δόξεις ἅμα τε 
τοῖς θεοῖς θύειν καὶ τοῖς “ νόμοις ἐμμένειν. 

15. Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονέϊς, δίους ἂν εὔξαιο περὶ 

σεαυτὸν γενέσθαι τοὺς "σεαυτοῦ παῖδας. 

ἔλσκει τῶν περὶ τὸ σώμα γυμνασίων μὴ τὼ πρὸς τὴν 

ῥώμην, ἀλλὰ τὰ πρὸς τὴν ὑγίειαν " συμφέροντα᾽ τούτου 
δ᾽ ἂν ᾿ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι. πονέϊν δυνά- 5 

μενος. 
ΜΉ γέλωτα σράθετῆ. στέργε, μήτε λόγον μετὰ μά. 

τό σοῦξ. ᾿ἀποδέχου" τὸ μὲν γὰρ ἀνόητον, τὸ δὲ μανικόν. πὰ, 

ἡ ποιεῖν. αἰσχρόν, ταῦτα νόμιζε μηδὲ λέγειν εἶναι καλόν. 
Ἔθιζε " σεαυτὸν εἶναι μὴ σκυθρωπὸν ἀλλὰ σύννουν" δὲ 

ἐκεῖνο μὲν γὰρ αὐβάδης, διὰ δὲ τοῦτο φρόνιμος εἶναι δό- 
ξεις. Ἡγοῦ μάλιστα σεαυτῷ πρέπειν φίσμαι; αἰσιχῴ- Ὁ 
γήν,᾿ δικαιοσύνην, σωφροσύνην" τούτοις γὰρ ἅπασι δοκέι 

κρωτέσθαι τὸ τῶν νεωτέρων ἦρος. 
Μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἀρώμ — καὶ 

γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους λάθης, σεαυτῷ Ἶ γε συνειδήσεις. 

Ρ δοκοίης) Immo δοκεῖς. t ἐπιτύχοις G. vulg. ἐπιτυγχάνοις. 
4 γόμοις] ὅρκοις ἃ. ἃ σεαυτὸν G. vulg. σαυτόν. 
τ σεαυτοῦ G. vulg. σαυτοῦ. Υ σεαυτῷ G. vulg. σαυτῷ. 
5 συμφέροντα) om. ἃ. * )ε7 οὔ. ἃ. 



Ρ- 5. ΠΡῸΣ ΔΗΜΟΝΊΚΟΝ. ᾿ 

Τοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ 
᾿ φίλους αἰσιχύνου, τοῖς δὲ νόμοις πείθου. 
17 Τὰς ἡδονὰς θήρευε τὰς μετὰ δόξης" τέρψις γὰρ σὺνς 

τῷ καλῷ μὲν ἄριστον, ἄνευ δὲ τούτου κάκιστον. 
Εὐλαβοῦ τὰς διαβολάς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν" οἱ γὰρ 

πολλοὶ τὴν μὲν ἀλήθειαν ἀγνοοῦσι, πρὸς δὲ τὴν δόξαν 

ἀποβλέπουσιν. Ἅπαντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων᾽ 

καὶ γὰρ ἂν παραυτίκα κρύψης, ὕστερον ἢ ἐφθήσει. μά- 
λίστῳ δ᾽ ἂν εὐδυκιμοοίης, εἰ φαίνοιο ταῦτα μὴ πράττων, ἃ 
ΕΣ τοῖς ἄλλοις ἂν —— ἐπιτιμῴώης. 

18. ᾿Ἐὰν ἧς φιλομαθής, ἔσει πολυμαθής. Ἃ μὲν ἐπί- 
—* "διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμά- 
θηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις" ὁμοίως γὰρ αἰ- 

ρῥννδραίναννώ, χιρέρίρων"λύγόν" μὲν» μιλῥο —— — 
μενόν τι ἀγαθὸν παρὼ τῶν φίλων μὴ λαβὲᾶν. Κατα- 

γώλισκε τὴν ἐν τῷ βίῳ σχολὴν εἰς τὴν τῶν λόγων φιλη- 
κοίαν᾽ οὕτω γὰρ τὼ τόϊς ἄλλοις χαλεπῶς εὑρημένα συμ.- ὁ 

19 βήσεταί σοι ῥωδίως μανθάνει. Ἡγοῦ τῶν ἀκουσμάτων 

πολλὼ πολλῶν εἶναι χρημάτων — τὰ μὲν γὰρ τα- 
χέως ἀπολείπει, τὼ δὲ πάντα τὸν χρόνον παραμένει" σο- ἣν 

φία γὰρ μόνον τῶν "μνημάτων ἀθάνατον. Μὴ κατόκνει 6 
μωκρὰν ὁδὸν πορεύεσθαι. πρὸς τοὺς διδάσκειν τι χρήσιμον 

ἐπαγγελλομένους" αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν ἐμπόρους τηλι- 
καῦτω πελάγη διαπέρῶν ἕνεκα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν 

᾿ ὑπάρχουσαν οὐσίαν, τοὺς δὲ γεωτέρους μηδὲ τὰς κατὰ 
γὴν πορείας ὑπομένειν ἐπὶ τῷ βελτίω καταστῆσαι τὴν 

“ αὑτῶν διάνοιαν. 

———— — Ὁ ΤΟ, 
effert: vulg. ὀφθήσῃ. κτημάτων] χρημάτων ἃ. 
ἄν γνς. τ δ "αὑτῶν G. vulg· ἑαντῶν. 

Β59 



ό ἸΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Οκ. I. 

40. Τῷ μὲν τρόπῳ γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ δὲ λόγῳ 
εὐπροσήγορος. ἔστι δὲ φιλοπροσηγορίας μὲν τὸ προσφω- Ὁ 
γεῖν τοὺς ἀπαντῶντας, εὐπροσηγορίως δὲ τὸ τοῖς λόγοις 
αὐτοῖς οἰκείως ἐντυγχάνειν. ᾿Ηδέως μὲν ἔχε πρὸς ὥπαν- 
τὰς, χρῶ δὲ τῶς βελτίστοις" οὕτω γὰρ τόςς μὲν οὐκ 
ἀπεχβὴς ἔσει, τοῖς δὲ φίλος γενήσει. Τὰς ἐντεύξεις μὴ 
ποιοῦ πυκνὰς τόῖς αὐτόϊς, μηδὲ μακρὰς περὶ τῶν αὐτῶν" 
πλησμονὴ γὼρ ἁπάντων. 

241. Τύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν “ δύνῃ καὶ 
Ὺ΄- 3 7 ε ΄ ε 3  Φ' -“ * 

τοὺς ἀκουσίους ὑπομένει. ὝὙΦ᾽ ὧν κρατέσθαι τὴν ψυ-- 

χὴν αἰσχρόν, τούτων ἐγκράτειαν ἄσκει πάντων, κέρδους, 
ΝΠ Ν ε * * δ “ ΩΣ * 
ὀργῆς, ἡδονῆς, λύπης. ἔσει δὲ τοίουτος, “εῶν κέρδη μέν 

εἶναι νομίζης δὲ ὧν εὐδοκιμήσεις ἀλλὰ μὴ δὲ ὧν εὐπορή- 
σεις, τῇ δὲ ὀργῇ παραπλησίως ἔχῃς πρὸς τοὺς ἁμαρτά- 
νοντῶς ὥστε ἂν πρὸς ᾿᾽ σεαυτὸν ἁμαρτάνοντα, καὶ τοὺς 
ἄλλους ἔχειν. ἀξιώσειας, ἐ ἐν δὲ τοῖς τερπγοῖς, ἐὰν αἰσχρὸν 
ὑπολάβης τῶν μὲν οἰκετῶν ἄρχειν. ταῖς δ᾽ ἡδοναῖς δουλεύ- 
εἰν, ἐν δὲ τοῖς ὅ λυπηροῖς, " Ἀ ἐὼν τὰς. τῶν ἄλλων ἀτυχίας ἃ 

ἐπιβλέπης καὶ σαυτὸν ὡς ἄνθρωπος. ὦ ὧν ὑπομιμνήσκης. 

42 Μᾶλλον τήρει τὰς τῶν «λόγων ἢ τὰς τῶν χρημάτων 
“Δ, » “ Ν Ν » * "5, ⸗ 

παρακαταθήκας". δεῖ γῶρ τοὺς “ἀγαθοὺς ἄνδρας. τρόπον 
.“ 7 ͵΄ ν 
Κα σευσηύτερον, φαίνεσθαι. παρεχιομένους. An xaa 

ἡγοῦ τοῖς πονηρὸς ἀπιστεῖν, ὥσπερ τοῖς χρηστοῖς πιστεύ- 

εἰν. Περὶ τῶν ἀποῤῥήτων ᾿ μηδενὶ λέγε, πλὴν ἐὰν ὁμοίως 

συμφέρη τὰς πράξεις σιωπᾶσθα: σοί τε τῷ λέγοντι κά-ε 
7 * 2 7 « ⸗ Ν ΄ * 

23 κείνοίς τοῖς ὠὡκουουσιν. Ὅρκον επώκτον προσδέχου διὰ 

δύο προφάσεις, ἢ σεαυτὸν αἰτίας αἰσχρῶς ἀπολύων, ἢ 

d δύνῃ G. vulg. δύναιο. ΄. s ὃς] πονηρόϊς α.. 
ς ἐὰν G. . ἄν. Β ἐὰν ἃ. vulg. ἄν. 
Γ σεαυτὸν] ἑαυτὸν G. vulg. σαυ- εἶ σαυτὸν} αὑτὸν G. vulg. σεαυ- 

, , 
τον, τον. 
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φίλους ἐκ μεγάλων κινδύνων διασώζων. ἕνεκα δὲ χρη- 
μάτων μηδένα θεῶν ὀμόσης, μηδ᾽ ἂν εὐορκεῖν μέλλης" 7 
δόξεις γὰρ τοῖς μὲν ἐπιορκεῖν, τοῖς δὲ φιλοχρημάτως 
ἔχειν. 

24 Μηδένα φίλον ποιοῦ, " πρὶν ἂν ἐξετάσης πῶς κέχρη- 

τῶι τοῖς πρότερον φίλοι" ϑυνῷ γὰρ αὐτὸν καὶ περὶ σὲ 
γενέσθαι τοιοῦτον, οἷος καὶ περὶ ἐκείνους γέγονε. Βραδέως 
μὲν φίλος γίγνου, γενόμενος δὲ πειρῶ διαμένειν" ὁμοίως 

γὰρ αἰσχρὸν μηδένα φίλον ἔχειν καὶ πολλοὺς ἑταίρους 
μεταλλώττειν. Μήτε μετὰ βλάβης πειρῶ τῶν φίλων," 

μήτε ἄπειρος εἶναι τῶν ἑταίρων θέλε. τοῦτο δὲ ποιήσεις, 

25) ἐὰν μὴ " δεόμενός του δεῖσθαι προσποιῇ. Περὶ τῶν ῥη- 

βλαβήσει, τυχὼν δὲ μᾶλλον “αὐτῶν τὸν τρόπον ἐπιστήσει. 

Δοκίμαζε τοὺς φίλους ἔκ τε τῆς περὶ τὸν βίον ἀτυχίας 

καὶ τῆς ἐν τόϊς κινδύνοις κοινωνίας" τὸ μὲν γὰρ χρυσίον 
εξ μεν ρϊδθμοβοὼν ⏑ —⏑[ü401& 
χίαις διωγιγνώσκομεν. “ Οὕτως ἄριστα χρήσει τοῖς φί-ς 

λοις, ᾿ ἐὰν μὴ "περιμένης τὰς παρ᾿ ἐκείνων δεήσεις, ἀλλ᾽ 

26 αὐτεπάγγελτος αὐτοῖς ἐν τοὺς καιροῖς βοηθῆς. Ὁμοίως 
αἰσιχρὸν " εἶναι νόμιζε τῶν ἐχθρῶν νικᾶσθαι ταῖς κακο- 

ποιΐωαις καὶ τῶν φίλων ἡττᾶσθαι ταῖς εὐεργεσίαις. ᾿Απο- 
δέχου τῶν ἑταίρων μὴ μόνον τοὺς ἐπὶ τοὺς κακοῖς δυσχε- 
ραΐνοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς μὴ φθονωῶν- ἃ 
τας᾽ πολλοὶ γὰρ ἀτυχοῦσι μὲν τοῖς φίλοις συνάχθονται, 

Κ ᾳρὶν ἀν] — τρόπον αὐτῶν 

εν Ὁ. νυῖρ. ἂν τ᾽ βυσωίζομο Οἱ νυῖς. διωμά: 
αι δείμονύς των τον: libri δεό- ζομεν. 

4 οὕτως G. vulg. οὕτω δ᾽, 
— de] Priorem prioris τ ἐὰν G. vulg. ἄν. 

πον" —— ἃ correctore ὀἋὃ περιμένῃς} προσμένῃς G. 
ἡ Δυξωδ δδνοο Ὁ. 

5. αὐτῶν νὰ ἤβεω 6. vulg. τὸν 

34 
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καλῶς δὲ πράττουσι φθονοῦσι. Τῶν ἀπόντων φίλων 
μέμνησο πρὸς τοὺς παρόντας, ἵνώ δοκῇς μηδὲ τούτων 
ἀπόντων ὀλιγωρεῖν. 

27 Ἑἶναι βούλου τὰ περὶ τὴν ** φιλόκαλος, ἀλλὰ 
μὴ καλλωπιστής. ἔστι δὲ φιλοκάλου μὲν τὸ μεγάλο- 

πρεπές, καλλωπιστοῦ δὲ τὸ περίεργον. 
᾿Αγάπα τῶν " ὑπαρχόντων ἀγαθῶν μὴ τὴν ὑπερβάλ-ε 

28 λρυσῶν κτήσιν, ἀλλὼ τὴν μετρίαν ἀπόλαυσιν, Κατα- 
φρόνει. τῶν πεὴ τὸν πλοῦτον σπουδαΐζόντων μέν, χρῆσθαι 

δὲ τοῖς ὑπάρχουσι μὴ δυναμένων" παραπλήσιον γὰρ οἱ 8 

τοιοῦτοι πάσχρυσιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππον κτήσαιτο κα- 

λὸν κοκῶς ἱππεύειν ἐπιστάμενός: Πειρῶ τὸν πλοῦτον 

χρήματα καὶ κτήμωτα κατασκευάζειν. ἔστι δὲ χρήματα 
μὲν τοὺς ἀπολαύειν ἐπισταμένοις, κτήματα δὲ τοῖς κτά- 

ἀρσθαι δυναμένοις. Τίμα τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν δυοῖν 
Υ ἕνεκεν, τοῦ τὲ ζημίαν μεγώλην ἐκτῖσαι δύνασθαι, καὶ Ὁ 

τοῦ φίλῳ σπουδαίῳ δυστυχοῦντι βοηθήσαι" πρὸς δὲ τὸν 
ἄλλον βίον μηδὲν ὑπερβωλλόντως ἀλλὼ μετρίως αὐτὴν 

ἀγάπα. 
Στέργε μὲν τὼ παρόντω, ζήτει δὲ τὰ —— 

Μηδενὶ συμφορὰν ὀνειδίσης" κοινὴ γὰρ ἤ τύχη. καὶ τὰ 

μέλλον ἀόρατον. 

40. Τοὺς ἀγαθοὺς εὖ ποίει" καλὸς γὰρ θησδυβὸς παῤ 

ἀνδρὶ σπουδαίῳ χώρις ὀφειλομένη. Τοὺς κακοὺς εὖ ποιῶν 
ὅμοιῳ πείσει τοῖς τὰς ἀλλοτρίας κύνώς σιτίζουσιν᾽ ἐκέῖς 

νωΐ τε γὰρ τοὺς διδόντας ὥσπερ τοὺς τυχόντως ὑλακτοῦ- 

σιν, οἵ τε κακοὶ τοὺς ὠφελοῦντως ὥσπερ τοὺς βλάπτον- 

τας ἀδικοῦσι. Μίσει τοὺς πε που πανε ὥσπερ τοὺς 

ἃ Ῥροβὲ ὑπαρχόντων in G. litte-⸗ 51 6 6 
ræ tres νοὶ quatuor deletæ sunt. Υ ἕνεκεν G. νυϊρ. ἕ ἕνεκα, ᾿ 

Χ μὲν post σπουδαζόντων ἃ0665- 
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ἐξαπατῶντα ᾿ ἀμφότεροι γὰρ " πιστευθέντες τοὺς πιστεύ- 
31 ἀθαμα ἐν, ᾿Εὰν ἀποδέχη τῶν φίλων τοὺς πρὸς 

τὸ "φαυλότατον χαριζομένους, οὐχ, ἕξεις ἐν τῷ βίῳ τοὺς 
πρὸς τὸ βέλτιστον ᾿ἀπεχβανομένους —* Γίγνου πρὸς τοὺς ἃ 
πλησιάζοντας ὁμιλητικός; ἀλλῶ μὴ σεμνός᾽ τὸν μὲν γὰρ 

τῶν ὑπεροπτικῶν ὄγκον μόλις ἂν οἱ δοῦλοι καρτερήσειαν, 
τὸν δὲ τῶν ὀμελητικῶν τρόπον ἅπαντες ἡδέως ὑποφέρου- 

82 σιν. ὁμιλητικὸς δ᾽ ἔσει μὴ δύσερις ὦ ὧν μηδὲ δυσάρεστος 

μηδὲ" πρὸς πάντας φιλόνικος, μηδὲ πρὸς τὰς τῶν πλη- 
σιαζόντων ὀργὰς τραχέως ἀπαντῶν, μηδ᾽ ἂν ἀδίκως ὀρ- ὁ 
γιζόμενοι τυγχάνωσιν, ἀλλὰ θυμουμένοις μὲν αὐτὸς εἷ- 
κων, πεπαυμένοις δὲ τῆς ὀργῆς ἐπιπλήττων᾽ μηδὲ “ περὶ 

᾿ τὰ γελοῖω σπουδάζων, μηδὲ περὶ τὰ σπούδαϊα τοῖς γε- 

33 

λοΐοις χαίρων (τὸ γὰρ ἄκαιρον πανταχρὺ λυπηρόν)" μηδὲ 
τὰς χάριτας ἀχαρίστως χαριζόμενος, ὅπερ πάσχουσιν οἱ 
πολλοΐ, ποιοῦντες μέν, ἀηδῶς δὲ τοῖς φίλοις ὑπουργοῦν- 9 

τερ᾿. μηδὲ φιλαίτιος ὧν, βαρὺ γάρ, μηδὲ Δλεκαιμσα, 
παροξυντικὸν γάρ. 
Μάλιστα μὲν εὐλαβῶ τὰς ἐν τῶς πότοις συνουσίας" 

ὁ ἐὰν δέ ποτέ σοι συμπέση καιρός, ἐξανίστασο πρὸ μέθης. 
ὅταν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ οἴνου διαφθαρῇ, ταὐτὰ πάσχει τοῖς 
ἅρμασι τόις τοὺς ἡνιόχους. "ἀποβαλοῦσι" ἐκέινά τε γὰρ 

ἀτάκτως φέρεται '᾿διαμαρτόγτα τῶν εὐθυνούντων, ἥ τε 
ψυχὴ πολλὰ σφάλλεται διαφθαρείσης τῆς διανοίας. ὃ 

834. ᾿Αθάνατα μὲν φρόνει τῷ μεγαλόψυχος εἶναι, θνητὼ δὲ 
“ ΄ δ τῷ ͵ 2 9 

τῷ συμμέτρως τῶν ὑπαρχόντων ὠπολαύειν. 

ὠνας, ἃ ἐὰν Ὁ. νυΐσ. ἄν. 
ἃ. φαυλότατον Ω. ... ἀωβαλῷσῳ Ο. —— 

vulg. φαυλότατόν σοι αἰθο σὸς 
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Ἡγοῦ τὴν παιδείαν τοσούτῳ μεέϊζον ἀγαθὸν: εἶναι τῆς 
ἀπαιδευσίας, ὅσῳ τὰ μὲν ἄλλα μοχβηρὼ πάντες κερδαί- 
νοντες πράττουσιν, αὕτη δὲ μόνη καὶ προσεζημίωσε τοὺς 
ἔχοντας" πολλάκις γάρ, " ὧν τοῖς λόγοις ἐλύπησαν, τού- 

τῶν τοῖς ἔργοις τὴν τιμωρίαν ἔδοσαν. 
Οὺς ἂν βιύλη ποιήσασθαι φίλους, ἀγαθόν τι λέγες 

περὶ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπαγγέλλοντας" ἀρχὴ "γὰρ φι- 

λίας μὲν ἔπαινος, ἔχθρας δὲ ψόγος. 

35 Βουλευόμενος παραδείγματα ποιοῦ τὰ παρεληλυθότα 

26 

37 

τῶν μελλόντων τὸ γὰρ ἀφανὲς ἐκ τοῦ φανεροῦ ταχίστην 

ἔχει τὴν διάγνωσιν. Βουλεύου μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δὲ 

τωχέως τὰ δόξαντα. Ἣγῦ κράτιστον εἶναι παρὰ μὲν τῶν 
θεῶν εὐτυχίαν, παρὼ δὲ ἡμῶν αὐτῶν εὐβουλίαν. ΤΙερὶ ὧν ἃ 
ἂν αἰσχύνη παῤῥησιώσασθαι, ' βούλη δέ τισι τῶν φίλων 

ἀνακοινώσασθαι, χρῶ τόϊς λόγοις ὡς περὶ ἀλλοτρίου τοῦ 
πράγματος" οὕτω γὰρ τὴν ἐκείνων τε "" γνῶσιν αἰσθήσει, 

καὶ σεωυτὸν οὐ καταφανῆ ποιήσεις. ᾿Ὅταν ὑπὲρ σεάυ- 
τοῦ μέλλης τοὴ συμβούλῳ χρῆσθαι, σκόπε; πρῶτον πῶς 

τὰ ἑαυτοῦ διῴκησεν᾽ ὁ γὰρ κακῶς διανοηθεὶς περὶ τῶν 

Ἢ οἰκείων οὐδέποτε καλῶς βουλεύσεται περὶ τῶν ἀλλο- ε 
τρίων. ἡ Οὕτω δ᾽ ἂν μάλιστα βουλεύεσθαι παροξυνθείης, 

εἰ τὼς συμφορὰς τὰς ἐκ τῆς ἀβουλίας ἐπιβλέψειας. 

καὶ γὰρ τῆς τὐγιίας πλείστην ἐπιμέλειαν ἔχομεν, ὅτῶν 

τὰς λύπας τὼς ἐκ τῆς ἀῤῥωστίας ἀναμνησθῶμεν. 

Μιμοὺ τὰ τῶν βασιλέων ἤθη καὶ δίωκε τὰ ἐκείνων το 
ἐπιτηδεύματα δόξεις γὰρ αὐτοὺς ἀποδέχεσθαι καὶ ζ- 

ΞΕ ὧγ-ττούτων Ὁ. vuls. — 1 Ὅταν ὑπὲρ σεαυτοῦ μ. τ. συμ- 
τούτῳ. βούλῳ χρῆσθαι G. vulg. ὅταν δὲ 

Ν᾽ γὰρ φιλίας μὲν G. νυῖρ. μὲν ὑπὲρ τῶν σεαυτοῦ μ. τ. συμβουλεύ- 
γὰρ φιλίας. εσθαι. 

1 βούλῃ G. vulg. βούλει. εἰ 55 οἰκείων G. vulg. ἰδίων. 
Κ γνῶσιν Ὁ. vulg. γνώμην. 
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λοῦν, ὥστε σοι συμβήσεται παρώ τε τῷ πλήθει μᾶλλον 
εὐδοκιμεῖν καὶ τὴν παρ᾿ ἐκείνων εὔνοιαν βεβαιοτέραν ἔχειν. 
Πείθου μὲν καὶ τοῖς νόμοις τόὸῖς ὑπὸ τῶν βασιλέων κειμέ- 
γοις, ἰσχυρότωτον μέντοι νόμον ἡγοῦ τὸν ἐκείνων τρόπον. 
ὥσπερ γὰρ τὸν ἐν δημοκρατία πολιτευόμενον τὸ πλῆθος Ὁ 
δέϊ θερωπ εύειν, οὕτω καὶ τὸν ἐν μοναρχίω. κατοικοῦντω τὸν 
βασιλέα προσήκει θαυμάζειν. 

38 Εἰς ἀρχὴν κατασταθεὶς μηδενὶ χρῶ ——* πρὸς τὰς 

διοικήσεις" ὧν γὰρ ἂν ἐκεῖνος ἁμάρτη, σοὶ τὰς αἰτίας 
ἀναθήσουσιν. Ἔκ τῶν κοινῶν ἐπιμελειῶν ἀπαλλάττου 

μὴ πλουσιώτερος ἀλλ᾽ ἐνδοξότερος" πολλῶν γὰρ χρημώ- 
τῶν κρείττων ὁ παρὼ τοῦ πλήθους ἔπαινος. 

39 Μηδενὶ πονηρῷ πράγματι μήτε παρίστασο μήτε συνή- ὁ 
γόρει" δόξεις γὰρ καὶ αὐτὸς τοιαῦτα πράττειν, " οἵώπερ 

Παρασκεύαζε σεαυτὸν πλεονεκτεῖν μὲν δύνασθαι, ἀνέ- 

χου δὲ τὸ ἴσον ἔχων, ἵνα δοκῆς ὀρέγεσθαι τῆς δικαιοσύ- 
4ονης μὴ δὲ ἀσθένειαν ἀλλὰ δὶ ἐπιείκειαν. Μᾶλλον ἀπο- 

δέχου δικαίαν πενίαν ἢ πλῶτον ἄδικον" τοσούτῳ γὰρὰ 

κρείττων δικαιοσύνη χρημώτων, ὅσῳ τὰ μὸν ζῶντας μόνιν 
ὠφελεῖ, Ρὴ δὲ καὶ τελευτήσασι δόξαν παρασκευάζει, 

κἀκείνων. J reis φαύλοις μέτεστι, “ταύτης δὲ τοῖς 
4: μοχβηροὶς ἀδύνατον μεταλαβεῖν. Μηδένα ζήλου τῶν ἐξ 

ἀδικίας κερδαινόντων, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποδέχου τοὺς μετὼ 

δικαιοσύνης ζημιωθέντας" οἱ γὰρ δίκαιοι τῶν ἀδίκων εἰϑ 
μηδὲν ἄλλο πλεονεκτοῦσιν, ἀλλ᾽ οὖν ἐλπίσι γε σπουδαΐ- 
«ἰς ὑπερέχουσι. 
“Πάντων μὲν ἐπιμελοῦ τῶν περὶ τὸν βίον, μάλιστα δὲ 

Ἴ ὧα 6. Ρ ἢ] [ἡ G. fuit τὸ vel τά, 
o ἔχων ἃ. cum Valckenar. δὰ 4 ταύτης] τούτου G. 

Eur. Phœn. 550. vulg. ἔχειν. 
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τὴν ᾿ σαυτοῦ φρόνησιν ἄσκει" μέγιστον γὰρ ἐν ἐλαχίστω 

γοῦς ὠγαθὸς ἐν ἀνθρώπου σώματι. ἹΙειρῶ "τῷ μὲν σώ-τι 
ματι εἶνωι φιλόπονος, τῇ δὲ ψυχῇ φιλόσοφος, ἵνα τῷ 
μὲν ἐπιτελεῖν δύνη τῷ δόξαντα, τῇ δὲ προορῶν ἐπίστη τὰ 

συμφέροντα. 
42. Πᾶν ὅ τι ἂν μέλλῃς " ἐρεῖν, πρότερον ἐπισκόπει τῇ 

γνώμη" πολλοῖς γὰρ ἡ γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας. 

Δύο ποιοῦ καιροὺς τοῦ λέγειν, ἢ περὶ ὧν οἶσθα σαφῶς, Ὁ 
ἢ περὶ ὧν ἀναγκαῖον εἰπεῖν. ἐν τούτοις γὰρ μόνοις ὁ λό- 
γος τῆς σιγῆς κρείττων, ἐν δὲ τὸς ἄλλοις ἄμεινον σιγῶν 
ἢ λέγειν. 

483 Νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον" οὕτω γὰρ 

οὔτ᾽ εὐτυχῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. 
Χαῖρε μὲν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι τῶν ἀγαθῶν, " λυποῦ δὲ 
μετρίως ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις τῶν κακῶν, γίγνου δὲ τοῖς 

ἄλλοις μηδ᾽ ἐν ἑτέροις ὧν κατάδηλος" ἄτοπον γὰῤ τὴν 
μὲν οὐσίαν ἐν ταῖς οἰκίαις ἀποκρύπτειν, τὴν δὲ διάνοιαν 

44 φανερὰν ἔχοντα περιπατέν. Μᾶλλον εὐλαβοῦ ψόγον ἢ 
᾿ κίνδυνον" δέ γὰρ εἶναι φοβερὰν τοῖς μὲν φαύλοις τὴν 
τοῦ βίου τελευτήν, τοὺς δὲ σπουδαίοις τὴν ἐν τῷ ὧν ἀδὸ-. 

ξίαν. Μάλιστα μὲν πειρῶ ζῆν κατὼ τὴν ἀσφάλειαν' 

ἐὰν δὲ ποτέ σοι συμβῆ κινδυνεύειν, ζήτει τὴν ἐκ τοῦ πολέ- 

μου σωτηρίαν μετὼ κωλής δόξης, ἀλλὼ μὴ μετ᾽ αἰσχρᾶς 
φήμης᾽ τὸ μὲν γὰρ τελευτῆσαι πάντων ἡ πεπρωμένη κα- 
“τέκρινε, τὸ δὲ καλῶς ἀποθανεῖν, —* τοῖς σπουδαίοις " ἡὰ 

φύσις ἀπένειμεν. 
45 Καὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ πολλὼ τῶν εἰρημένων. οὐ πρέπει 

σοι πρὸς τὴν γῦν παροῦσαν ἡλικίαν. οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο 

Τ᾿ σαυτοῦ G. xuls. σεαυτοῦ. t ἐρεῖν G. vulg. λέγειν. 
5. σῷ μὲν σώματι---τῇ 'δὲ ψυχῇ ἃ λυποῦ δὲ G. vulg. καὶ λυποῦ. 

α. vulg. τὸ μὲν σῶμα---τὴν δὲ ψυ- Χ ἡ φύσις] om. G. 
χήν. ; 
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διέλαθεν' ἀλλὼ προειλόμην διὼ τῆς αὐτῆς πραγματείας 
ἅμα τοῦ τε παρόντος βίου συμβουλίαν ἐξενεγκεῖν, καὶ 
τοῦ μέλλοντος χρόνου παρώγγελμω — 
γὰρ τούτων χρείαν ῥαδίως εἰδήσεις, τὸν δὲ Υ μετ᾽ εὐνοίας 
συμβουλεύοντα. χαλεπῶς εὑρήσεις. ὅπως οὖν " μὴ παρ ς 

ἑτέρου, τὼ λοιπὼ ζητῆς, ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν ὦ ὥσπερ ἐκ ταμιείου 
προφέρης, φήθην δεῖν μηδὲν παραλιπεῖν " ὧν ἔχω σοι συμ- 

46 βουλεύειν. Πολλὴν δ᾽ ἂν τοῖς θεόὶς χάριν σχοίην, εἰ μὴ 

διωμάρτοιμι τῆς δόξης ἧς ἔχων περὶ σοῦ τυγχάνω. τῶν 12 
μὲν γὰρ ἄλλων τοὺς πλείστους εὑρήσομεν, ὥσπερ τῶν σι- 

τίων τοῖς ἡδίστοις μᾶλλον ἢ τοὺς ὑγιεινοτάτοις χαίροντας, 
οὕτω καὶ τῶν φίλων τοῖς συνεξαμαρτάνουσ, πλησιάζον- 

47 τας, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς νουθετοῦσι. σὲ δὲ νομίζω τοὐναντίον τού- 
τῶν ἐγνωκέναι, τεκμηρίῳ χρώμενος τῇ περὶ τὴν ἄλλην 
σου παιδείαν φιλοπονία" τὸν γὰρ αὑτῷ τὰ βέλτιστα 
πράττειν ἐπιτώττοντα, τοῦτον εἰκὸς καὶ τῶν ἄλλων τοὺς 

48 ἐπὶ τὴν ἀρετὴν παρακαλοῦντας ἀποδέχεσθαι. Μάλιστα" 

δ᾽ ἂν “ παροξυνθείης " ὀρεχβῆναι τῶν καλῶν ἔργων, εἰ κα- 
ταμάβοις ὅτι καὶ τὰς ἡδονὼς “ ἐκ τούτων μάλιστα γνη- 
σίως ἔχομεν. ἐν μὲν γὰρ τῷ ῥαθυμεῖν καὶ τὰς πλησμο- 
νὼς ἀγαπῶν εὐθὺς αἱ λῦπαι ταῖς ἡδοναῖς παραπεπήγα- 

σι, τὸ δὲ ποῷὶ τὴν ἀρετὴν φιλοπονεῖν καὶ σωφρόνως τὸν 

Γαὑτοῦ βίον οἰκονομεῖν ἀεὶ τὰς τέρψεις εἰλικρινεῖς καὶ 

49 — ἀποδίδωσι κἀκεῖ μὲν 5 πρότερον ἡσθότερο 
ὕστερον " ἐλυπήθημεν, ἐνταῦθα δὲ μετὰ τὰς λύπας τὰς 
ἡδονὼς ἔχομεν. ἐν ἱ πᾶσι δὲ τες ἔργοις οὐχ, οὕτω τῆς ἀρ- 

σὐμεν εὐνίως συμβουλρόωτα Θ. “8. ἐμχθφαι) ἐρόγεσθαι 6. 
vulg. συμβουλεύοντα μετ᾽ εὐνοίας. ePost ἡδονὰς cun G. et Sto- 

Ξ μὴ παρ᾽ ἑτέρου τὰ λοπὰ G. baeo omisi τάς. 
. τὰ λοιπὰ μὴ παρ᾽ ἑτέρου. ἴ αὐτοῦ G. vulg. ἑαυτοῦ. 
—— ẽ πρότερον ἃ. vulg. πρῶτον. 
Ὁ σφ} οτα. α. δ ἐλυπήθημεν} ἐλυπήθησαν G. 
ς παροξυνθείης] παροξυνθείη α.. ἱ ᾳᾷσι G. vulg. ἅπασι. 
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χῆς μνημονεύομεν, ὡς τῆς τελευτῆς αἴσθησιν λαμίβάνο- 
μεν᾽ τὼ γὰρ πλέϊστα τῶν περὶ τὸν βίον οὐ " δ᾽ αὐτὰ τὰ 
πράγματα ποιοῦμεν, ἀλλὰ τῶν ἀποβαινόντων ' ἕνεκεν δια-- 

0 πονοῦμεν. ᾿Ἐνθυμοῦ δὲ ὅτι τὸς μὲν φαύλοις ἐνδέχεται 
Ν, 7 7 * "ἡ" Ν -" Ζ ͵ 

τὼ τυχόντα πράττειν᾽ εὐθὺς γὰρ τοῦ βίου τοιαύτην πε- 

ποίηνται τὴν ὑπόθεσιν τόϊς δὲ σπουδαίοις οὐχ, δϊόντε τῆς ἃ 

ἀρετῆς ἀμελεῖν " διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν τοὺς ἐπιπλήττον- 

τὰς. πάντες γὰρ μισοῦσιν οὐχ, οὕτω τοὺς ἐξαμαρτάνον- 
« 2* 2 ⸗ λιο — J ἣ δὲ 

τὰς ὡς τοὺς ἐπιεικεῖς μὲν " φάσκοντας εἶναι, μηδὲν 

τῶν τυχόντων διαφέροντας, εἰκότως" ὅπου γὰρ τοὺς τῷ 

λόγῳ “ μόνον ψευδομένους ἀποδοκιμάζομεν, ἥ πού Ρ γε 

τοὺς τῷ βίῳ παντὶ ἐλαττουμένους οὐ φαύλους εἶναι “ φή- 

σι σομεν; δικαίως δ᾽ ἂν τοὺς τοιούτους ὑπολάβοιμεν μὴ μό- 
ΓΙ δι λὰς ς — ⸗ * 3* 7 Μ 

νὸν εἰς "αὑτοὺς ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ καὶ τῆς τύχης εἶναι προ-- Ὁ 

δότας" ἡ μὲν γὰρ αὐτοῖς χρήματα καὶ δόξαν καὶ φίλους 
» 7 ε δ — ᾿ Ν 3 * — ε 7 

ἐνεχείρισεν, οἱ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἀναξίους τῆς ὑπαρχούσης 

52 εὐδαιμονίας κατέστησαν. Ἐἰ δὲ δέϊ θνητὸν ὄντα τῆς τῶν 

θεῶν στοχάσασθα: διανοίας, ἡγοῦμαι κἀκείνους ἐπὶ τόϊς 13 

οἰκειοτάτοις μάλιστα δηλῶσαι πῶς ἔχουσι πρὸς τοὺς 

φαύλους καὶ τοὺς σπουδαίους τῶν ἀνθρώπων. Ζεὺς γὰρ᾽ 
Ἡράκλέα καὶ Τάντωλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι 

καὶ πάντες πιστεύουσι, τὸν μὲν διὼ τὴν ἀρετὴν ἀθάνατον 

ἐποίησε, τὸν δὲ διὼ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις 
58 ἐκόλασεν. οἷς " δέ! παραδείγμασι “ χρωμένους ὀρέγεσθαι 

τῆς καλοκαγαθίας, καὶ μὴ μόνον τόῖς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημέ- Ὁ 
νοις ἐμμένειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ποιητῶν τὼ βέλτιστα μαᾶν- 

βάνειν, καὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν, εἴ τι χρήσιμον εἰρήκα- 

Κ δ αὐτὰ τὰ] διὰ τὰ α. Ρ γε] Accessit e G. 
1 ἕνεκεν G. vulg. ἕνεκα. 4 φήσομεν] φήσωμεν G. 
τὰ διὰ τὸ G. vulg. ἤ. τ αὑτοὺς G. vulg. ἑαυτούς. 
τ φάσκοντας] φήσαντας G. 5. δεῖ G. vulg. χρή. 
9. μόνον G. vulg. μόνῳ. t χρωμένους] χρωμένοις G. 
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δέσιν, ἀναγιγνώσκειν. ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ᾽ 

ἅπαντα μὲν τὼ βλαστήματα καθιζάνουσαν, ἀφ ᾿ ἑκάστου 
δὲ " τὰ βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω " δέ καὶ τοὺς παι- 
δείας ὀρεγομένους μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν 
δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγειν. μόλις γὰρ ἄν τις ἐκ ταύτης 

τῆς ἐπιμελείας τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας ἐπικρατή-ο 
σειενῦ. 

— — — 

B. 

ΠΡΟΣ NIKOKAEA. 

Οἱ μὲν εἰωθότες, ὦ Νικόκλεις, " τοῖς βασιλεῦσιν ὑμῖν 14 

ἐσθητας ἄγειν ἢ χαλκὸν ἢ χρυσὸν εἰργασμένον ἢ " τῶν 

ἄλλων τι τῶν τοιούτων κτημάτων, ὧν αὐτοὶ μὲν ἐνδεεὶς εἰ- 

σὶν ὑμεέϊς δὲ πλουτέτε, λίαν ἔδοξαν εἶναί μοι καταφα-15 

γεῖς οὐ δόσιν ἀλλ᾽ ἐμπορίαν ποιούμενοι, καὶ πολὺ τεχνι- 
κώτερον αὐτὰ πωλοῦντες τῶν ὁμολογούντων καπηλεύειν. 

2 “ἐγὼ δ᾽ ἡγησάμην ἂν "γενέσθαι ταύτην καλλίστην δὼ- 

* ρεὼν καὶ χρησιμωτάτην καὶ μάλιστα πρέπουσαν ἐμοΐ τε 

δοῦναι καὶ σοὶ λαβεῖν, εἰ — ὁρίσαι ποίων ἐπιτηδευ- 

μάτων ὀρεγόμενος καὶ τίνων “ ἔργων ὠπεχόμενος ἄριστ᾽ ἂν 

3 καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν βασιλείαν ' διοικοῖς. τοὺς μὲν γὰρ Ὁ 

ἃ τὰ βέλτιστα G. vulg. τὰ χρή- Ὁ τῶν ἄλλων G. ἴψῳς ἐσ τοηβὸν 

σιμα. “ ἐγὼ δ᾽ ἡγησάμην margo 
Ἀ δεῖ G. νυῖρ. χρή. — 
Subscribit G. πρὸς δημόνικον. σαίμην. 

ἅμα τῶ ἑταίρωι εὐσταθίωι. d γενέσθαι: ταύτην καλλίστην α. 
ΖΞ ΠΡῸΣ NIKOKAEA ἃ. . ταύτην καλλ. γεν. 

πρὸς Νικοκλέα περὶ τοῦ —— —— om. — 
περὶ βασιλείας. 



τό ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ Οκ: ΤΠ]. 

ἰδιώτας ἔστι πολλὼ τὰ παιδεύοντα, " μάλιστω μὲν τὸ μὴ 
τρυφᾶν ὠλλ᾽ ἀναγκάζεσθαι περὶ τοῦ βίου καθ᾽ ἑκάστην 

" τὴν ἡμέραν βουλεύεσθαι, ἔπειθ᾽ οἱ νόμοι καθ᾽ οὺς ἕκα- 
στοι πολιτευόμενοι τυγχάνουσιν, ἔτι δ᾽ ἡ παῤῥησία καὶ τὸ 

φανερῶς ἐξεῖναι τοῖς τε φίλοις ἐπιπλῆξαι καὶ τοῖς ἔχβθροις 
ἐπιθέσθαι ταῖς ἀλλήλων ἁμαρτίαις" πρὸς δὲ τούτοις ' καὶ 
τῶν ποιητῶν τινὲς τῶν προγεγενημένων ὑποθήκας ὡς χρὴ 

ζῆν καταλελοίπασιν᾽ ὥστ᾽ ἐξ ἁπάντων τούτων εἰκὸς αὐ-ς 
4 τοὺς βελτίους γίγνεσθαι. τοῖς δὲ τυράννοις οὐδὲν ὑπάρχει 

τοιοῦτον, ἀλλ᾽ οὺς " ἔδει παιδεύεσθαι μᾶλλον τῶν ἄλλων, 

ἐπειδὰν εἰς τὴν ἀρχὴν ' καταστῶσιν, ἀνουθέτητοι διατε- 

λοῦσιν᾽ οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων αὐτοῖς οὐ 
πλησιάζουσιν, οἱ δὲ συνόντες πρὸς χάριν ὁμιλοῦσι. καὶ 
γάρ τοι κύριοι γιγνόμενοι καὶ χρημάτων πλείστων καὶ ἃ 
πραγμάτων μεγίστων, διὰ τὸ μὴ καλῶς χρῆσθαι ταύ- 

ταις ταῖς ἀφορμαῖς πεποιήκασιν ὥστε πολλοὺς ἀμφισ- 
βητεῖν πότερόν ἐστιν ἄξιον ἑλέσθαι τὸν βίον τὸν τῶν ἰδιω- 

τευόντων μέν, ἐπιεικῶς δὲ πραττόντων, ἢ τὸν τῶν τυραν- 
6 νευόντων. ὅταν μὲν γὰρ ἀποβλέψωσιν εἰς τὰς τιμῶὼς καὶ 
τοὺς πλούτους " καὶ τὰς δυναστείας, ἰσοθέους " ἅπαντες 

νομίζουσι τοὺς ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντας ἐπειδὰν δὲ ἐγ- 
θυμηθῶσι τοὺς φόβους καὶ τοὺς κινδύνους, καὶ — 
ὁ ὁρῶσι τοὺς μὲν ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα Ἐ χρῆν διεφθαρμένους, τοὺς ε 

4δ᾽ εἰς τοὺς οἰκειοτάτους ἐξαμαρτεῖν ἠνωγκασμένους, τοῖς 

E μάλιστα G. vulg. καὶ μάλι- ' καταστῶσιν G. vulg. κατα-. 
* ᾿ σταθῶσιν. 

Β τὴν ἡμέραν βουλεύεσθαι α. τὰ εἰς τὰς----δυναστείας margo 

vulg. ἀγωνίζεσθαι τὴν ἡμέραν. G. πρὸς τοὺς τὰς----δυναστείας ἔχον- 
1 καὶ τῶν͵ ποιητῶν τινὲς ἃ. vulg. τας α. 

τινὲς καὶ τῶν ποιητῶν. Ὁ ἅπαντες G. vulg. ἅπαντας. 
Κ ἔδει παιδεύεσθαι μᾶλλον τῶν ο ὁρῶσι G. vulg. εὕρωσι. 

ἄλλων G. vulg. μᾶλλον ἔδει τῶν Ρ χρῆν ἃ. vulg. ἐχρῆν. 
ἄλλων παιδεύεσθαι. 4 δ᾽ εἰς----δ' ἀμφότερα G. vulg. 
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δ᾽ ἀμφότερα ταῦτα συμβεβηκότα, πάλιν ὁπωσοῦν ζῆν 
ἡγοῦνται λυσιτελεῖν μᾶλλον ἢ μετῶ τοιούτων ̓ συμφορῶν 

ἡ ἁπάσης τῆς ̓ Ασίας βασιλεύειν. ταύτης δὲ τῆς ἀνωμω- 16 
λίας καὶ τῆς ταραχῆς αἰτίον ἐστιν, ὅτι ᾿ τὴν βασιλείαν 
ὥσπερ ἱερωσύνην παντὸς ἀνδρὸς εἶναι νομίζουσιν, ὃ τῶν 
ἀνθρωπίνων πραγμάτων μέγιστόν ἐστι καὶ πλείστης προ- 

δνοίας δεόμενον. Καθ᾿ ἑκάστην μὲν οὖν τὴν πρᾶξιν, ἐξ ὧν 
ἄν τις μάλιστα δύναιτο κατὰ τρόπον διοικεῖν καὶ τὰ μὲν 
ἀγαθὰ διαφυλάττειν τὰς δὲ συμφορὰς διαφεύγειν, τῶν 
ἀεὶ παρόντων ἔργον ἐστὶ συμβουλεύειν" "καθ᾿ ὅλων δὲ 
τῶν ἐπιτηδευμάτων, ὧν χρὴ στοχά καὶ περὶ ἃ δέ Ὁ 

9 διατρίβειν, ἐγὼ πειράσομαι διελθεῖν. εἰ μὲν οὖν ἔσται τὸ 
δῶρον ἐξεργασθὲν ἄξιον τῆς ὑποθέσεως, χαλεπὲν ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς συνιδεῖν" πολλὰ γὰρ καὶ τῶν ἱ μετὰ μέτρου ποιη- 
μάτων καὶ τῶν καταλογάδην συγγραμμάτων ἔτι μὲν ἐν 
ταῖς διανοίαις ὄντα τῶν συντιβέντων μεγάλας τὰς προσ- 

δοκίας παρέσχεν, ἐπιτελεσθέγτα δὲ καὶ τῶς ἄλλοις ἐ ἐπι- 
δειχθέντα πολὺ καταδεεστέραν τὴν δόξαν τῆς ἐλπίδος 

ιτοἔλαβεν" οὐ μὴν " ἀλλὼ τό γε ἐπιχείρημα καλῶς ἔχει,ς 
τὸ ζητεῖν τὼ παραλελειμμένα καὶ νομοθετεῖν ταῖς μοναρ- 
χίαις. οἱ μὲν γὰρ τοὺς ἰδιώτας παιδεύοντες ἐκείνους " μό- 
ψον ὠφελοῦσιν" εἰ δὲ τις τοὺς κρατοῦντας τοῦ πλήθους ἐπ᾽ 
ἀρετὴν προτρέψνειεν, ἀμφοτέρους ἂν ἢ ὀνήσειε, καὶ τοὺς τὰς 

τείας ἔχοντας καὶ τοὺς " ὑπ᾽ αὐτοῖς ὄντας τοῖς 

μὲν γὰρ ἂν τὰς ἀρχὰς ἀσφαλεστέρας, τοῖς δὲ τὰς πολι- 
τείας —— ποιήσειεν. 

δὲ εἰς----δὲ ἀμφότερα. Et ubicun- ᾿ μετὰ μέτρου G. vulg. ἐμμέτρων. 
que — posui, posui ἃ ἀλλὰ τό γε ἐκιχείρημα G. 
δοίη. Ὁ vulg. ἀλλὰ καὶ τό γε ἐγχείρημα. 
— vulg. om. arti⸗ Χ μόνον G. vulg. μόνους. 

ὁ καϑ' ὅλων 6. vulg. καθόλου. ᾿ ἐπ᾽ αὐτεῖς (ἰ. γυῖς. ὑπ᾽ αὐταῖς. 
VOL. II. 
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11 Πρῶτον μὲν οὖν σκεπτέον τί τῶν βασιλευόντων ἔργον ἃ 
ἐστίν" " ἐὰν γὰρ " ἐν κεφαλαίοις τὴν δύναμιν ὅλου τοῦ 
πράγματος καλῶς περιλάβωμεν, ἐνταῦθ᾽ ἀποβλέποντες 

12 ἄμεινον καὶ “ περὶ τῶν μερῶν ἐροῦμεν. Οἴμαι δὴ πάντας 
ἂν ὁμολογῆσαι προσήκειν αὐτῆς ὅ πόλιν δυστυχοῦσαν 
παῦσαι καὶ καλῶς πράττουσαν διαφυλάξαι καὶ μεγά- 
Anv ἐκ μικρῶς ποιῆσαι" τὰ γὰρ ἄλλω " τὰ συμπίπτοντα 6 
κατὼ τὴν ἡμέραν ἑκάστην τούτων ἕνεκα πρώκτέον ἐστί. 

καὶ μὴν ἐκεῖνό γε φανερόν, ὅτι δέϊ τοὺς ταῦτα δυνησομέ- 
γους καὶ περὶ τηλικούτων ' βουλευσομένους μὴ ῥαθυμεῖν 
μηδ᾽ ἀμελεῖν, ἀλλὰ σκοπεῖν ὅπως φρονιμώτερον διωκεί- 

14 σονται τῶν ἄλλων. δέδεικται γὰρ ὅτι τοιαύτας ὅ τὰς βα- τῇ 
σιλείως ἕξουσιν, " οἵας ἂν τὰς ἑαυτῶν γνώμας παρασκευ- 
ἄσωσιν. ὥστε οὐδενὶ τῶν ἰἱ ἀσκητῶν οὕτω προσήκει τὸ σῶ- 

μα γυμνάζειν, ὡς τοῖς " βασιλεῦσι τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυ- 
τῶν' ἅπασαι γὰρ αἱ πανηγύρεις οὐδὲν μέρος τιθέασιν τού-᾿ 
τῶν τῶν ἄθλων, ᾿περὶ ὧν ὑμέϊς καθ᾽ ἑκάστην ᾿ τὴν ἡμέ. 

* ὠγωήζεσθες. ὧν ἐνθυμούμενον χρὴ προσέχειν τὸν γοῦν, 
ὅπως — ταῖς τιμαῖς τῶν ἄλλων προέχεις, τοσοῦτον 

καὶ ταῖς ἀρεταῖς αὐτῶν δὲοίσεις. 
14 Καὶ μὴ νόμιζε τὴν ἐπιμέλειαν ἐν μὲν τόςς ἄλλοις Ὁ 
πρώγμασι χρησίμην εἶνωι, πρὸς δὲ τὸ βελτίους ἡμᾶς καὶ 
φρονιμωτέρους γίγνεσθαι μηδεμίαν " δύναμιν ἔχειν" μηδὲ 

“ἃ ἐὰν] ἂν Ὁ. e τὰς βασιλείας ἕξουσιν G. vulg. 
Ὁ ἐν κεφαλαίοις τὴν G. vulg. τὸ ἕξουσι τὰς βασιλείας. 

κεφάλαιον καὶ τήν. Β οἵας ἄν τὰς ἑαυτῶν G. vulg. 
ς περὶ τῶν μερῶν G. vulg. περὶ οἵας περ ἄν τὰς αὑτῶν. 

τῶν ἄλλων μερῶν" περὶ τῶν λοιπῶν 1 ἀσκητῶν G. vulg. ἀθλητῶν. 
margo G. Κ βασιλεῦσι βασιλεύουσι marg. 

Ν᾽ ἃ πόλιν δυστυχοῦσαν ἃ. vulg. G. 
πόλιν τε δυστυχοῦσαν. ᾿ περὶ G. vulg. ὑπέρ. 

5. τὰ συμπίπτοντα κατὰ τὴν ἡμέ- ἢ τὴν ἡμέραν ἀγωνίζεσθε G. 
ραν ἑκάστην G. vulg. τὰ καθ᾿ ἑκά- vulg. ἀγωνίζεσθε τὴν ἡμέραν. 
στὴν ἡμέραν συμπίπτοντα. - 5 δύναμιν ἔχειν G. vulg. ἔχειν - 

f βουλευσομένους] βουλευομένους ἃ. δύναμιν. 



καταγνῷς τῶν ἀνθρώπων τοσαύτην δυστυχίαν, ὡς περὶ 

μὲν τὼ θηρία τέχνας εὑρήκαμεν, αἷς αὐτῶν τὰς ψυχὰς 
ἡμεροῦμεν καὶ πλείονος ἀξίας ποιῶμεν, ἡμᾶς δ᾽ αὐτοὺς 

τοοὐδὲν ἂν πρὸς ἀρετὴν ὠφελήσαιμεν, ἀλλ᾽ ὡς καὶ τῆςς 

παιδεύσεως καὶ τῆς ἐπιμελείας δυναμένης τὴν ἡμετέραν 
φύσιν εὐεργετεῖν, οὕτω διώκεισο τὴν γνώμην, καὶ τῶν τε 
Μαρόντων τοῖς φρονιμωτάτοις πλησίαζε, καὶ τῶν ἄλλων 

οὺς ἂν δύνη μεταπέμπου, καὶ μήτε τῶν ποιητῶν τῶν εὐ- 
δυκιμούντων μήτε τῶν σοφιστῶν μηδενὸς οἷ εἴου δεν ἀ ἀπείρως 

ἔχειν, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀκροατὴς, γίγνου, τῶν δὲ μαθητής, 

τ6 καὶ παρασκεύαζε " σεαυτὸν τῶν μὲν " ἐλαττόνων κριτήν, 
τῶν δὲ ἃ μειζόνων " ἀγωνιστήν᾽ διὰ γὰρ τούτων τῶν γυμ- 
νασίων τάχιστ' ἂν γένοιο τοιοῦτος, οἷον ὑπεθέμεθα δεῖν εἷ- ἃ 

γαι τὸν ὀρθῶς βασιλεύσοντα καὶ τὴν πόλιν ὡς χρὴ δὲοική- 

τγσονα. Μάλιστα δ᾽ ἂν αὐτὸς ὑπὸ σαυτοῦ παρακλη- 

. θείης, εἰ δεινὸν ἡ ἡγήσαιο τοὺς χείρους τῶν βελτιόνων ἅ ἄρχειν 

καὶ τοὺς ᾿ἀνοητοτέρους τοῖς φρονιμωτέροις προστάττειν ὅσῳ 

γὰρ ἂν — τὴν τῶν ἄλλων " ἄνοιαν ἀτιμάσης, 

τοσούτῳ μᾶλλον τὴν ᾿ σεαυτοῦ διάνοιαν ἀσκήσεις. 

ἰ λρχεσθαι μὲν οὖν ἐντεῦθεν χρὴ τοὺς μέλλοντάς τι " τῶνς 

δεόντων ποιήσειν, πρὸς δὲ τούτοις φιλάνθρωπον εἶναι δεῖ καὶ 
φιλόπολιν" οὔτε γὰρ ἵππων οὔτε κυνῶν οὔτ᾽ ἀνδρῶν οὔτ᾽ 

᾿ ἄλλου πρώγμωτος οὐδενὸς οἵόντε καλῶς ἄρχειν, x ἣν μή 
τίς χαίρῃ τούτοις ὧν αὐτὸν δὲ! ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν. 

19 Μελέτω σοι τοῦ πλήθους, καὶ περὶ παντὸς ποιοῦ κεχω- 

ρισιμένως αὐτὸὶς ἄρχειν, γιγνώσκων ὅτι καὶ τῶν ὀλιγαρ- γ8 

ὁ σεαυτὸν G. vulg. σαυτόν. dos. ὃ. 79.) D. 
Ρ ἐλαττόνων G. vulg. ἐλασσόνων. t σεαυτοῦ} αὐτοῦ Ὁ G.D. 
4 μειζόνων] μεγίστων margo G. Ὁ τῶν δεόντων ποιήσειν G.D. 
τ ἀγωνιστήν G. vulg. ἀνταγωνι- vulg. ποιήσειν τῶν δεόντων. 

ἡ ᾿ χα ψ) ἅν... 
ἀκ] ἄγνοιαν, ΘΟ, εἰ (Απὲ:- 

σ2 
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χιῶν καὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν αὗται πλέϊστον “χρόνον 

διω μένουσιν, αἵ τινες ἂν ἄριστα τὸ πλῆθος γ θεραπεύωσι. 

λοκαλῶς δὲ δημαγωγήσεις, ἐὰν “ μήθ᾽ ὑβρίζειν τὸν ὄχλον 

ἐώς μήθ᾽ ὑβριζόμενον περιορῶς, ἀλλὰ σκοπῆς ὅπως οἱ 

βέλτιστοι μὲν τὰς τιμὰς ἕξουσιν, οἱ δ᾽ ἄλλοι μηδὲν 
" ἀδικήσονται" ταῦτα γὰρ στοιχέϊω πρώτω καὶ μέγιστα 

αι χρηστῆς πολιτείας ἐστί. Τῶν προσταγμάτων καὶ τῶν 
ἐπιτηδευμάτων κίνει καὶ μετατίθει τὰ μὴ κωλῶς καθε- Ὁ 
στῶτα, καὶ μάλιστω μὲν εὑρετὴς γίγνου τῶν βελτίστων, 
εἰ δὲ μή, μιμοῦ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις " ὀρθῶς ἔχοντα. 

42 Ζήτει νόμους τὸ μὲν σύμπαν δικαίους καὶ συμφέροντας 
καὶ σφίσιν αὐτοῖς ὁμολογουμένους, πρὸς δὲ τούτοις, οἵ 
τινες τὰς μὲν ἀμφισβητήσεις ὡς ἐλαχίστας τὰς δὲ δια- 

λύσεις ὡς οἵόγτε ταχίστας τοῖς πολίταις “ ποιοῦσι" ταῦ- 

τώ γὰρ ἅπαντω προσεῖναι δέϊ τοῖς κωλῶς κειμένοις “ νό- 
23 μοις. Τὰς μὲν ἐργασίας αὐτοῖς καθίστη κερδαλέας, ς 

τὰς δὲ πραγματείας ἐπιζημίους, ἵνα τὰς μὲν φεύγωσι, 

πρὸς δὲ τὰς “ προθυμότερον ἔχωσι. Τὰς κρίσεις ποιοῦ, περὶ 
ὧν ἂν πρὸς ἀλλήλους ἃ ὥσι, μὴ πρὸς χάριν μηδ᾽ 

ἐναντίας ἀλλήλαις, ἀλλ᾽ ἀεὶ ταὐτὰ ἱ περὶ τῶν αὐτῶν 

γίγνωσκε καὶ γὰρ πρέπει καὶ συμφέρει τὴν τῶν βαάσι- 

λέων γνώμην ὅ ἀκινήτως ἔχειν περὶ τῶν δικαίων, ὥσπερ 

24 τοὺς νόμους τοὺς καλῶς κειμένους. ἢ" Οἴκει τὴν πόλιν ἃ 
ὁμοίως ὥσπερ τὸν πατρῷον οἶκον, τῶςς μὲν κατασκευαῖς 
λαμπρῶς καὶ βασιλικῶς, ταῖς δὲ πράξεσιν ἀκριβῶς, ἵν 

Υ θεραπεύωσιν G.D. vulg. θερα- d γόμοις] om. pr. G. 
πεύσωσι. ᾿ΠΕ προθυμότερον G.D. vulg. προ- 

2. μήθ᾽ ὑβρίζειν τὸν ὄχλον G.D. θύμως. 
vulg. μήτε τὸν ὄχλον ὑβρίζειν. ἔ «ερὶ G.D. vulg. περί γε. 

ἃ ἀδικήσονται G.D. vulg. ἀδι- Ε ἀκινήτως G. D. vulg. ἀμετα- 
κηθήσονται. κινήτως. 

b ὀρθῶς G. D. vulg. καλῶς. h οἴκει G. vulg. daſce. D. enim 
ς ποιοῦσιν G.D. vulg. ποιήσουσι. ὅδ. 24. εἴ 25. om. 
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25 εὐδοκιμῆς ἅμα καὶ διαρκῆς. Τὴν μεγαλοπρέπειαν ' ἐπ:- 
δείκνυσο μηδ᾽ ἐν μιᾷ τῶν πολυτελειῶν τῶν εὐθὺς ἀφα- 

νιζομένων, ἀλλ᾽ ἔν τε τὸς προειρημένοις καὶ τῷ κάλλει 
τῶν κτημάτων καὶ ταῖς τῶν φίλων εὐεργεσίαις" τὰ γὰρ 
τοιαῦτω τῶν ἀναλωμάτων αὐτῷ τε σοὶ παραμενέῖϊ, καὶ 
— * 7 ᾽ — ΄ 

τόϊς ἐπιγιγνομένοις πλείονος ἄξια τῶν δεδαπανημένων κα- e 
Δὐταλείψνεις. "Τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ποίει μὲν ὡς οἱ πρό- 

γόνοι κατέδειξαν, ἡγοῦ ' δὲ " θῦμα τοῦτο κάλλιστον εἶναι 
ἵν ͵Ζ7͵ ͵Ζ ΓῚ * ε ᾿ Ἢ ͵Ζ΄ 

καὶ θερωπείαν μεγίστην, " ἐὰν ὡς βέλτιστον καὶ δικαιό- 
τῶτον “ σαυτὸν παρέχης᾽ μᾶλλον γὰρ ἐλπὶς τοὺς τοιού- 
τὸυς ἢ τοὺς ἱερέα πολλὰ καταβάλλοντας πράξειν τὶ το 

27 παρὼ τῶν θεῶν ἀγαθόν. " Τίμα ταῖς μὲν ἀρχαῖς τῶν 
4 φίλων τοὺς οἰκειοτάτους, ταῖς δὲ " ἀληθείαις αὐταῖς τοὺς 
εὐνουστάτους. Φυλαωκὴν ἀσφαλεστάτην ἡγοῦ τοῦ σώμα- 
τος εἶναι; τὴν τε τῶν φίλων ἀρετὴν καὶ τὴν τῶν πολιτῶν 
εὔνοιαν καὶ τὴν σαυτοῦ φρόνησιν" διὰ γὰρ τούτων καὶ 
κτᾶσθαι καὶ " σώζειν τὰς τυραννίδας μάλιστ᾽ ἄν τις δύ- 

αϑναιτο. Κήδου τῶν οἴκων τῶν "πολιτικῶν, " καὶ νόμιζε 

καὶ τοὺς "δαπανῶντας ἀπὸ τῶν σῶν ἀναλίσκειν καὶ τοὺς 
᾿ * —* * -“ «ε΄ —* J * 

ἐργαζομένους τὰ σὼ πλείω ποιέϊν᾽ ἅπαντα γὰρ τὼ τῶν 
οἰκούντων τὴν πόλιν οἰκέϊω τῶν καλῶς βασιλευόντων ἐστί. 

Διὰ παντὸς τοῦ χρόνου τὴν ἀλήθειαν οὕτω φαΐίνου προτι- 
»“Ὕ -«“ ΄ - * —* ͵Ζ * — —* 

μῶν, στε πιστοτέρους ναν τοὺς σοὺς λόγους “ἡ τοὺς 

ἷ ἐπιδείκνυσο μηδ᾽ ἐν μιᾷ G. vulg. 4 φίλων G. vulg. τιμῶν. 
ὀδείονυσο ἐν μηδεμιᾷ, τ ἀληθείαις αὐταῖς Ὁ. νυῖς. ἀ- 
ἀράς τ οι αρλ κόνλα τ" ΝΑ ΌΟΣΤΑΝ 

1 δὲ} om. pr. G. 06 νυ ]ρ;. ἰδιωτῶν. 
τῷ θῦμα τοῦτο κάλλιστον εἶναι ἃ καὶ νόμιζε recepi e G. 

— — 
λιστον. μένους" marg. G. δαπανωμένους ἀπὸ 

Ὁ ἐὰν} ἀν G. D. τῶν ἰδίων. 
9. σαυτὸν G. D. vulg. σεαυτόν. Υ ἢ] μᾷλλον ἢ Ὁ 
Ῥ Τίμα---ἐστί] om. D 
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χρτῶν ἄλλων ὅρκους. “Ἅπασι μὲν τοῖς ξένοις ἀσφαλῆ 
Ν “Ἂ 7 J * * ⸗ ⸗ J τὴν πόλιν πάρεχε καὶ πρὸς τὰ συμβόλαια νόμιμον, περὶ 

7 Ν * * ᾽ ΄ ἈΝ * — * 

πλείστου δὲ ποιοῦ τῶν ἀφικνουμένων μή τοὺς σοὶ δωρεὰς ς 

ἄγοντας, ἀλλὰ τοὺς παρὼ σοῦ λαμβάνειν ἀξιοῦντας" 
τιμῶν γὰρ τοὺς τοιούτους μᾶλλον παρὼ τοῖς ἄλλοις εὖ- 

30 δοκιμήσεις. Τοὺς " πολλοὺς φόβους " ἐξαίρει τῶν πολι- 
τῶν, καὶ μὴ βούλου " περιδεεῖς εἶναι τοὺς μηδὲν ἀδικοῦγ- 

τας ὅπως γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους πρὸς “σαὑτὸν διαθῆς, 
ἷ“ἤ Ν * * * ⸗ J * οὕτω καὶ σὺ πρὸς ἐκείνους ἕξεις. ἸΠοΐει μὲν μηδὲν μεετ 

21 ὀργῆς, δόκει δὲ τόϊς ἄλλοις, ὅταν σοι καιρὸς * Δεινὸς 

μὲν — τῷ μηδέν σε λανθάνειν τῶν γιγνομένων, πρᾶος ἃ 

δὲ τῷ τὰς ——— ἐλάττους ποιέϊσθωι τῶν ἁμαρτάνδ-" 
—X ᾿Αρχικὸς εἶναι βούλου μὴ χαλεπότητι μηδὲ τῷ 

σφόδρα κολάζει»; ἀλλὰ τῷ πάντας ἥττασθαι τῆς σῆς 

διανοίας, καὶ νομίζειν ὑπὲρ "“ τῆς αὐτῶν σωτηρίας ἄμεινον 

42 ἑαυτῶν σε βουλεύεσθαι. Πολεμικὸς ᾿ μὲν ἴσθι ταῖς ἐπι»- 
—⸗ καὶ ταῖς παρασκευαῖς, εἰρηνικὸς δὲ τῷ "Μηδὲν 
παρὼ τὸ δίκαιον πλεονεκτέν. Οὕτως ὁμίλει τῶν πό- 

λεωῶν πρὸς τὰς ἥττους, δ ὥσπερ ἂν τὰς κρείττους πρὸς 6 

43" σεαυτὸν ἀξιώσειως. Φιλονείκει μὴ περὶ ' πάντων, ἀλλὰ 

περὶ ὧν ἂν κρατήσαντί σοι ἢ μέλλη συνοίσειν. Φαύλους 
ε -“ Ν ες Ζ ε τ 5 Ν * —8 

ἥγου μή τοὺς συμφερόντως ἡττωμένους, ὠλλώ τοὺς μετῶ 

44βλάβης περιγιγνομένους. ᾿' Μεγωλόφρονας νόμιζε μὴ 20 
τοὺς μείζω περιβαλλομένους ὧν οἷοί τ᾽ εἰσι κατασχεῖν, 

: “Απασι---ὡμαρτανομιένων} om. σ-. ἄ. σε. 
D. [ μὲν lobi G. D. ναυΐρ. γίγνου. 

Ὁ πολλοὺς] accessit e 6. ξ ὥσπερ---ἐπιχειρῶσι omM. D. 

b “ἐξαίρει G. vulg. ἐξαιροῦ. h σεαυτὸν} ἑαυτὸν G. 
ς περιδεεῖς ----τοὺς----ἀδικοῦντας G. i πάντων G. vulg. ἁπάντων. 

vulg. περιδεὴ ς----τοῖς----ἀδικοῦσιν. k μέλλῃ] μέλλοι, omisso antea 

ἃ σαυτὸν G. vulg. σεαυτόν. ἄν, 
ἐ τῆς αὐτῶν σωτηρίας ἄμεινον 1 Ροϑι μεγαλόφρονας cum G. 

ἑαυτῶν σε G. D. vulg. τῆς ἑαυτῶν omisi εἶναι. 
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ἀλλὼ τοὺς "καλῶν μὲν ἐφιεμένους, ἐξεργάζεσθαι δὲ δὺ- 
35γωμένους οἷς ἂν ἐπιχειρῶσι. Ζήλου μὴ τοὺς μεγίστην 

ἀρχὴν κτησωμένους, ἀλλὰ τοὺς ἄριστα τῇ παρούση χρη- 
σαμένους, " καὶ νόμιζε τελέως εὐδαιμονήσειν οὐκ ἐὰν 
“ πάντων ἀνθρώπων μετὼ φόβων καὶ κινδύνων " καὶ κα- 
κίας “ἄρξης, ἀλλ᾽ "ἐὼν τοιοῦτος ὧν οἷον χρὴ καὶ πράτ- 
τῶν ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι μετρίων ἐπιθυμῇς καὶ μηδενὸς Ὁ 

46 τούτων ὃ ἀτυχῆς. Φίλους κτῶ μὴ πάντας τοὺς βουλομέ- 

νους, ἀλλὰ τοὺς τῆς σῆς φύσεως ἀξίους ὄντας, μηδὲ μεθ᾿ 
ὧν ἥδιστα συνδιατρίψνεις, ἀλλὰ μεθ᾿ ὧν ἄριστα τὴν πό- 

λιν διοικήσεις. “᾿Ακριβεῖς ποιοῦ τὰς δοκιμασίας τῶν 
συνόντων, εἰδὼς ὅτι πάντες οἱ μή σοι " πλησιάσαντες 

37 ὅμοιόν σε τοὺς χρωμένοις " εἶναι νομιοῦσιν, Τοιφύτους ἐφί- 
στη τὸς πράγμασι τοῖς μὴ διὰ σοῦ γιγνομένοις, ὡς αὐ- 
τὸς τὰς αἰτίας ἕξων ὧν ἂν ἐκεῖνοι πράξωσιν; Πιστοὺς ἡγοῦς 
μὴ τοὺς ̓  ἅπαν, ὅ τι ἂν λέγης ἢ ποιῇς, ἐπαινοῦντας, ἀλλὰ 
τοὺς τῶς ἁμαρτανομένοις ἐπιτιμῶντας. Δίδου παῤῥησίαν 
τὸς εὖ φρονοῦσιν, ἵνα περὶ ὧν ἂν ἀμφιγνοῖῆς, ἔχης τοὺς 

88 συνδοκιμάσοντας. Διόρα καὶ τοὺς τέχνη κολακεύοντας 
καὶ τοὺς μετ᾽ εὐνοίως θεραπεύοντας, ἵνα μὴ πλέον οἱ πο- 
γηροὶ τῶν χρηστῶν ἔχωσιν. “ἼΑκουε τοὺς λόγους τοὺς 

περὶ ἀλλήλων, καὶ πειρῶ γνωρίζειν ἅμα " τούς τε λέγον- 
39 τῶς, ὁποῖοί τινές εἰσι, καὶ περὶ ὧν ἂν λέγωσιν. Ταῖς ἃ 

αὐταῖς κόλαζε ζημίαις τοὺς ψευδῶς διαβάλλοντας, 
" αἷσπερ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας. ἔΑρχε “ σαυτοῦ μηδὲν 

τὰ "καλῶν G. vulg. μετρίων. σιάζοντες. 
Ὁ καὶ νόμιζε----ἀτυχῇς} om. D. * εἶναι] Recepi ε G. 
— —* α. ς ἁπάντων. Υ ἅπαν G. D. vulg. πᾶν. 
Ρ καὶ κακίας) ἰάϊ ς G. 2. ἄκουε----λέγωσιν] οἴῃ. D. 
4 ἄρξῃς α. vulg. ἄρχῃς. ἃ τούς τε G. vulg. τούς. 
τ ξὰν) ἀν G. Ὁ αἷσπερ τοὺς G. Ὁ. vulg. αἷσπερ 

.δ' ἀτυχῆς α. , ἀπορῇς. ἂν τούς. 
J ἧς ἐν om. D. “ σαυτοῦ Ὁ. Ὁ. vulg. σεαυτοῦ. 

ὃ 4 
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ἀΐγγον ἢ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦθ᾽ ἡγοῦ βασιλικώτατον, 
"ἐὰν μηδεμιῷ δουλεύης τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ κρατῆς τῶν 

40 ἐπιθυμιῶν μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν. Μηδεμίαν συνουσίαν 

εἰκῇ προσδέχου μηδ᾽ ἀλογίστως, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκείναις ταῖς 
διατριβαῖς ἔθιζε ' σαυτὸν 5 χαίρειν, ἐξ ὧν αὐτός τ᾽ ἐπιδώ- 
σεις καὶ τοῖς ἄλλοις βελτίων εἶναι δόξεις. Μὴ φαίνου ε 
φιλοτιμούμενος ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἃ καὶ τοῖς κακοῖς δια-- 
πράξασθαι δυνωτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀρετῇ μέγα φρονῶν, 

41ῇς οὐδὲν μέρος τὸς πονηρός μέτεστιν. ὃ" Νόμιζε τῶν τι- 
μῶν ἀληθεστάτας εἶναι μὴ τὰς ἐν τῷ φανερῷ μετὰ δέους 
γιγνομένας, ἀλλ᾽ ὅταν αὐτοὶ παρ αὑτοῖς ὄντες μᾶλλόν ι 
σου τὴν γνώμην ἢ τὴν τύχην θαυμάζωσιν. Λάνθανε μέν, 
ἐὴν ἐπί τῴ σοι συμβῆ τῶν φαύλων χαίρειν, ἐνδείκνυσο δὲ 

42 περὶ τὰ μέγιστα σπουδάζων. Μὴ τοὺς μὲν ἄλλους 
ἀξίου κοσμίως ζῆν, τοὺς δὲ " βασιλέας ἀτάκτως, ἀλλὰ 
τὴν ' σαυτοῦ σωφροσύγην παράδειγμα τῶς ἄλλοις καθί- 
στή, γιγνώσκων ὅτι τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται 
τὸς ἄρχουσιν. Σημέϊον ἔστω σοι τοῦ καλῶς βασι-Ὁ 

λεύειν, Ἢ ἐὰν τοὺς ἀρχομένους ὁρῶς εὐπορωτέρους καὶ 
σωφρονεστέρους γιγνομένους διὼ τὴν " σὴν ἐπιμέλειαν. 

43 Περὶ πλείονος ποιοῦ δόξαν καλὴν ἢ πλοῦτον" μέγαν τόϊς 
ο΄ παισὶ καταλιπεϊν᾽ ὁ μὲν γὰρ βγητός, ἡ δ᾽ ἀθάνατος, 

καὶ δόξῃ μὲν χρήματα κτητώ, δόξα δὲ χρημάτων οὐκ 
ὠνητή, καὶ τὼ μὲν ο καὶ φαύλοις παρωγίγνετωι, τὴν τὴν 

δ᾽ οὐχ οἷόν τε ἀλλ᾽ ἢ τοὺς διενεγκόντας κτήσασθαι. 

d ἥττον G.D. vulg. ἧττον ἢ —— — 
καί. Κ βασιλέας] —* G.D. 

ε ἐὰν] ἄν α.Ὁ. 1 σαυτοῦ G. D. vulg. σεαντοῦ. 
ἔ σαυτὸν G. D. vulg. σεαυτόν. m ἐὰν] ἄν α.Ὁ. 
8 χαίρειν] διατελεῖν marg. G. Ὁ σὴν ἐπιμέλειαν] om. pr. G. 

et γρ. D. o καὶ φαύλοις ἃ... vulg. καὶ 
Ὁ 8. 41, om. D. τοῖς φαύλοις. 
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44Ρ Τρύφα μὲν ἐν ταῖς ἐσθησι καὶ τόῖς περὶ τὸ σῶμα 
κόσμοις, καρτέρει δὲ ὡς χρὴ τοὺς “ βασιλεύοντας ἐνς 

τοῖς ἄλλοις ἐπ᾿ 7 ιν, Ἵν οἱ μὲν ὁρῶντες διὰ τὴν 

ὄψιν ἄξιόν σε τῆς ἀρχῆς εἶναι νομίζωσιν, οἱ δὲ συνόντες, 
διὼ τὴν τῆς ψυχῆς ῥώμην τὴν αὐτὴν ἐκείνοις γνώμην 

45 ἔχωσιν. ᾿Ἐπισκόπει τοὺς λόγους ἀεὶ τοὺς σαυτοῦ καὶ 
τὰς πράξεις, ἵν ὡς "ἐλαχίστοις ἁμαρτήμασι περί- 
πίπτης. Κράτιστον " μὲν τῆς ἀκμῆς τῶν καιρῶν τυγχώ- 

νειν, ἐπειδὴ δὲ δυσκαταμαθήτως ἔχουσιν, ἐλλείπειν αἱροῦ ἃ 
καὶ μὴ πλεονάζειν' αἱ γὰρ μετριότητες μᾶλλον ἐν ταῖς 

46 ἐνδείαις ἢ ταῖς ὑπερβολαῖς, ἵ ἔνεισιν. ᾿Αστεῖος εἶναι πειρῶ 
καὶ σεμνός᾽ τὸ μὲν γὰρ τῇ τυραννίδι πρέπει, τὸ δὲ πρὸς 
τὰς συνουσίας ἁρμόττει. χαλεπώτατον δὲ τοῦτο πάντων 
" ἐστὶ τῶν προσταγμάτων" εὑρήσεις γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
τοὺς μὲν σεμνυνομένους ψυχροὺς ὄντας, τοὺς δὲ βουλομέ- 
νους ἀστείους εἶναι ταπεινοὺς φαινομένους. δὲ δὲ χρῆ- 
σθα: μὲν ἀμφοτέραις ταῖς ἰδέαις ταύταις, τὴν δὲ συμ- 

47 φορὰν τὴν " ἑκατέρα προσοῦσαν διαφεύγειν. Ὅ τι ἂν 

"ἀκριβῶσαι βουληθὴς ὦ ὧν ἐπίστασθαι προσήκει τοὺς " βω.. 

σιλέας, ἐμπειρίᾳ "μέτεθι καὶ φιλοσοφίᾳ" τὸ μὲν γὰρ 

φιλοσοφεῖν τὰς ὁδούς σοι δείξει, τὸ δὲ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν 

ἔργων γυμνάζεσθαι δύνασθαί σε χρῆσθαι τοῖς πράγμασι 22 
48 ποιήσει. Θεώρει τὼ γιγνόμενα καὶ τὰ συμπίπτοντα 

καὶ τοὺς ἰδιώταις καὶ τοῖς " τυράννοις" “ἐὰν γὰρ τὰ 

Ρ δῷ, 44--.8. om. Ὁ. Χ ἑκατέρᾳ Ὁ. vulg. ἑκατέραις. 
4 βασιλεύοντας G. vulg. βασι. Υ̓ ἀκριβῶσαι, βουληθὴς ἃ. vulg. 

λέας. ἀκριβῶς εἰδέναι: βούλει. 
τ ή G ulg ξ βασιλέας] βασιλεῖς G 

τοῖς ἁμαρτήμασι. ἃ. μέτιθ,] μετατίθει G. 
⸗ γὰρ α Ὁ τυράνγοις] τυράννοις ἀπ᾿ αὐτῶν 
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παρεληλυθότα μνημονεύης, ἄμεινον “περὶ τῶν μελλόντων 
49 βουλεύσει. Δεινὸν ἡγοῦ τῶν μὲν ἰδιωτῶν “ τινὰς ἐθέλειν 

ἀποθνήσκειν, ἵνω τελευτήσαντες ἐπαινεθῶσι, τοὺς δὲ ΄βα- 

σιλέας μὴ τολμῶν χρήσθαι τοῖς ἐπιτηδεύμασι τούτοις, 

ἐξ ὦ ὧν ζῶντες εὐδοκιμήσουσιν. Βούλου τὰς εἰκόνας τῆς 

ἀρετῆς ὑπόμνημα μᾶλλον ἢ τοῦ * καταλιπεϊν. Ὁ 

δοΜάλιστω μὲν πειρῶ τὴν ἀσφάλειαν καὶ δ σαυτῷ καὶ τῇ 

πόλει διαφυλάττειν" " ἐὰν δ᾽ ἀναγκασθῆς κινδυνεύειν, 
αἷροῦ καλῶς τεθνάναι μῶλλον ἢ ζῆν αἰσχρῶς. Ἔν 
' πᾶσι τοῖς ἔργοις μέμνησο τῆς βασιλείας, καὶ φρόντιζε 

βιὕπως μηδὲν ἀνάξιον τῆς τιμῆς ταύτης " πράξεις. Μὴ 

περιΐδης τὴν σαυτοῦ φύσιν ' ἅπασαν ἅμα διωλυθᾶσαν' 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ "" θνητοῦ σώματος " ἔτυχες, πειρῶ τῆς ψνυ-ο 
χῆς ἀθάνατον " τὴν μνήμην καταλιπὲν. Μελέτα περὶ 
καλῶν ἐπιτηδευμώτων λέγειν, ἵνω συνεβισθῆς ὅμοια τοῖς 
εἰρημένοις φρονεῖν. “Αττ᾽ ἄν σοι λογιζομένῳ φαίνηται 

52 βέλτιστα, ταῦτα τοῖς ἔργοις ἐπιτέλει. Ων τὰς δόξας 

ζηλοῖς, μιμοῦ τὼς πράξεις. ΑΔ Ῥτόϊς αὑτοῦ παισὶν ἂν 
συμβουλεύσειως, τούτοις αὐτὸς ἐμμένειν ἀξίου. “ Χρῶ 
τοῖς εἰρημένοις ἢ ζήτει βελτίω τούτων. ἸΣοφοὺς νόμιζε μὴ 

τοὺς ἀκριβῶς περὶ μικρῶν ἐρίζοντως, ἀλλὼ τοὺς εὖ περὶ ἃ 

53 τῶν μεγίστων λέγοντας, μηδὲ τοὺς τοις μὲν ἄλλοις εὖ- 
δαιμονίαν ὑπισχνουμένους, αὐτοὺς δ᾽ ἐν πολλαῖς ἀπο- 
ρίωις ὄντας, ἀλλὼ τοὺς μέτριω μὲν περὶ αὑτῶν λέγοντας, 

d περὶ G. vulg. καὶ περί. τὰ θγητοῦ α. νυ]. θνητοῦ μέν. 
e τινὰς ἐθέλειν G.D. vulg. ἐθέ- Malim θνητοῦ τοῦ. 

λειν τινάς. Ὁ Quæ post ἔτυχες vulgo δά- 
Ἵ βασιλέας] βασιλεῖς α. duntur, ἀθανάτου δὲ ψυχῆς, om. 
δ καὶ σαυτῷ G. D. —* σεαυτῷ. G.D. 

ἐὰν G.D. vulg. ἤν o σὴν] Addidi e G. D. 
iĩ «ᾷσι G.D. vulg. ὥ ἅπασι. Ρ τοῖς αὑτοῦ παισὶν G.D. vulg. 
Κ΄ πράξεις G. D. vulg. ποιήσει. τοῖς παισὶ τοῖς ἑαυτοῦ. 
1 ἅπασαν ἅμα G. D. vulg. ἅμα 4 χρῶ----τούτων} Hec post με- 

πᾶσαν. γίστων λέγοντας ponit D. 
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ὁμιλεῖν δὲ καὶ τὸς πράγμασι καὶ τοῖς ἀνθρώποις δυνα- 

μένους, καὶ μὴ" διωταραττομένους ἐν ταῖς τοῦ βίου μετά- 
βολαῖς, ἀλλὰ καλῶς καὶ μετρίως καὶ τὰς συμφορὰς 

καὶ τὰἂς εὐτυχίας φέρειν ἐπισταμένους. 

544. Καὶ μὴ θαύμαζε, εἰ πολλὼ τῶν " λεγομένων ἐστιν ἂς 

καὶ σὺ γιγνώσκεις" οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο "παρέλαθεν, 

ἀλλ᾽ ἠπιστώμην ὅτι τοσούτων ὄντων τὸ πλῆθος καὶ τῶν 

ἄλλων καὶ τῶν ἀρχόντων οἱ μέν τι τούτων εἰρήκασιν, οἱ 23 
δ᾽ ἀκηκόασιν, οἱ δ᾽ ἑτέρους ποιοῦντας ἑωράκασιν, " οἱ δ᾽ 

55 αὐτοὶ τυγχάνουσιν ἐπιτηδεύοντες. ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἐν τοῖς 
λόγοις χρὴ " τόϊς περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ζητεῖν τὰς 
καινότητας, ἐν ἐς οὔτε παράδοξον οὔτ᾽ ἄπιστον οὔτ᾽ ἔξω 
τῶν νομιζομένων οὐδὲν Ὑ ἔξεστιν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἡγέσθαι 

“χοῦτον χαριέστατον, ὃς ἂν τῶν διεσπαρμένων ἐν ταῖς 
τῶν ἄλλων διανοίαις ἀθρῶσαι τὰ πλέϊστα δυνηθὴ καὶ 

56 φράσαι κάλλιστω περὶ αὐτῶν. ἐπεὶ κἀκεινό μοι πρόδη- Ὁ 
λον ἥν, ὅτι τὼ συμβουλεύοντα καὶ τῶν ποιημάτων καὶ 

τῶν συγγραμμάτων χρησιμώτατα μὲν ἅπαντες νομίζου- 
σιν, οὐ μὴν ἥδιστώ γ᾽ αὐτῶν ἀκούουσιν, " ἀλλὰ πεπόνθα- 

σιν ὅπερ πρὸς τοὺς νουβετοῦντας" καὶ γὰρ ἐκείνους " ἐπαι- 
— μέν, πλησιάζειν δὲ βούλονται τοῖς συνεξαμαρτά- 

δγνουσιν, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἀποτρέπουσιν. σημεῖον δ᾽ ἄν τις 

ποιήσαιτο τὴν Ἡσιόδου καὶ Θεόγνιδος καὶ Φωκυλίδου ς 

ποίησιν" καὶ γὰρ τούτους φασὶ μὲν ἀρίστους “ γεγενή- 

τ λεγομένων ἃ. vulg. εἰρημέ- τῶτω εἶναι χαριέστατον. 
* ἃ ἀλλὰ πεπόνθασιν G. vulg. ἀλ- 

5. φαρέλαθεν G. —— διέλαθεν. λὰ ταὐτὸ πεπόνθασιν. 
Ὁ ἄλλων G. vulg. ἰδὲ Ὁ ἐπαινοῦσι μέν, πλ. δὲ β. τοῖς 
ὧν ἢ τὰν Ὁ τῶςμδΐν συνεξαμαρτάνουσιν (ἃ. vulg. ἐπαι- 

αὐτοί. γοῦσι μὲν ἅπαντες, πλησιάζειν δὲ οὐ 
Χ τοῖς περὶ] τούτοις G. βούλονται ἀλλὰ μᾶλλον αἱροῦνται 
ν πων εἰπεῖν G. vulg. ἐστιν συνεῖναι τοῖς ἐξαμαρτάνουσιν. 
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σθαι συμβούλους τῷ βίῳ τῷ τῶν ἀνθρώπων, ταῦτα δὲ 
λέγοντες αἱροῦνται συνδιατρίβειν ταῖς ἀλλήλων ἀνοίαις 

8 2* * ——4 7 ε ,ὕ * —7 42 

58 μᾶλλον ἢ τάϊς ἐκείνων ὑποθήκαις. ἔτι δ᾽ εἴ τις ἐκλέξειε 
“Ἢ ͵΄7͵ " “ο ΄ ΄ —W 

τῶν προεχόντων ποιήτων τὰς καλουμένας γνώμας, iꝙ 

αἷς ἐκεῖνοι μάλιστ᾽ " ἐσπούδασαν, ὁμοίως ἂν καὶ πρὸς 
ταύτας διατεθεῖεν᾽ ἥδιον γὰρ ἂν κωμῳδίας τῆς φαυλο- ἃ 

δ9τάτης ἢ τῶν οὕτω τεχγικῶς πεποιημένων ἀκούσαιμεν. καὶ 
τί δέϊ καθ᾽ ἕν ἕκαστον λέγοντα διατρίβειν; ὅλως γὰρ εἰ 
ἐθέλοιμεν σκοπεϊν " τὰς φύσεις τὰς τῶν ἀνθρώπων, εὑρή- 
σομεν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν οὔτε τῶν σιτίων χαίροντας 
roĩs ὑγιεινοτώτοις οὔτε τῶν ἐπιτηδευμάτων τόϊς καλλί- 
στοις οὔτε τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις οὔτε τῶν 

" μαθημάτων τοῖς ὠφελιμωτάτοις, ἀλλὰ παντάπασιν ε 
ἐναντίας τῷ συμφέροντι τὰς ἡδονὰς ἔχοντας, καὶ δοκοῦν- 

Ἂν ΐ Ν ΄, J * “ ͵΄ τὰς καρτερικοὺς ' καὶ φιλοπόνους εἶνωι τοὺς τῶν δεόντων 
όοτι ποιοῦντας᾽ ὥστε πῶς ἄν τις τοῖς τοιούτοις ἢ παραινῶν 

ἊΝᾳ 7] Ἂ ͵΄ 7 4— —2— * Ν — 

ἢ διδάσκων ἢ χρήσιμόν τι λέγων ἀρέσειεν; οἱ πρὸς τόϊς 
Κ εἰρημένοις φθονοῦσι μὲν τοῖς εὖ φρονοῦσιν, ἁπλοῦς δ᾽ 
ε * * * » * * J * ⸗ * ἡγοῦντωι τοὺς γοὺν οὐκ ἔχοντως, οὕτω δὲ τὰς ἀληθείοις 24 
8 7 ΑΔ — Ν ΄ ᾽ 2.2 

όιτων πρωγμώτων φεύγουσιν, ὥστ οὐδὲ τὼ σῴετερ ἀὐτῶν 

ἴσασιν, ἀλλὼ λυποῦνται μὲν περὶ τῶν ἰδίων λογιζόμενοι, 

χαίρουσι δὲ περὶ τῶν ἀλλοτρίων διωλεγόμενοι, βούλοιντο 
δ᾽ ἂν τῷ σώματι κακοπαθήσαι μᾶλλον ἢ τῇ ψυχῇ πο- 

δχνῆσαι καὶ σκέψασθαι περί τινος τῶν ἀναγκαίων. εὕροι 
δ᾽ ἄν τις αὐτοὺς ἐν μὲν ταῖς πρὸς ἀλλήλους ' συνουσίαις 
ἢ λοιδοροῦντως ἢ λοιδορουμένους, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις οὐ Ὁ 

ἃ ἐκλέξειε τῶν G. vulg. ἐκλέξειε i καὶ φιλοπόνους εἶναι G. vulg. 
καὶ τῶν. εἶναι καὶ . 

e ἐσπούδασαν) ἐσπουσαν G. x εἰρημένοις φθονοῦσι, G. vulg. 
ἢ θέλοιμεν ἃ. vulg. ἐθέλοιμεν. εἰρημένοις λόγοις φθονοῦσι. 
Β τὰς φύσεις τὰς τῶν ἃ, vulg. 1 συνουσίαις ἢ λοιδοροῦντας G. 

τὰς φύσεις τῶν. vulg. συνουσίαις λοιδοροῦντας. 
Β μαθημάτων] θρεμμάτων G. 
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βουλευομένους ἀλλ᾽ εὐχομένους. Λέγω " δ᾽ οὐ καθ᾽ 

ἁπάντων, ἀλλὰ κατὼ τῶν ἐνόχων τοῖς εἰρημένοις ὄντων. 
63 Ἐκεῖνο δ᾽ οὖν φανερόν, ὅτι δέϊ τοὺς βουλομένους ἢ ποιεῖν 

ἢ γράφειν τι κεχαρισμένον τόϊς πολλόϊς μὴ τοὺς ὠφελι- 
μωτάτους τῶν λόγων ζητεῖν, ἀλλὼ τοὺς μυθωδεστάτους" 
ἀκούοντες μὲν γὰρ τῶν τοιούτων χαίρουσι, θεωροῦντες δὲ 

64 τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς " ἁμίλλας. διὸ καὶ τὴν Ὁμήρους 
ποίησιν καὶ τοὺς πρώτους εὑρόντας τ ἴαν ἄξιον θαυ- 
μάζειν, ὅ ὅτι κατιδόντες τὴν φύσιν τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀ ἀμ- 
φοτέραις ταῖς ἰδέαις ταύταις — * πρὸς τὴν 
ποίησιν. ὁ μὲν γὰρ τοὺς ἀγῶνας καὶ " τοὺς πολέμους 
τοὺς τῶν ἡμιθέων ἐμυθολόγησεν, οἱ δὲ τοὺς μύθους εἰς 
ἀγῶνας καὶ πράξεις κατέστησαν, ὥστε μὴ μόνον ἀκου- 

65 στοὺς ἡμῖν ἀλλὰ καὶ θεατοὺς " γενέσθαι. τοιούτων οὖν ἃ 
παραδειγμάτων ὑπαρχόντων, δέδεικται τοῖς ἐπιθυμοῦσι 
τοὺς ἀκροωμένους ψυχαγωγεῖν ὅτι τοῦ μὲν νουθετᾶν καὶ 
συμβουλεύειν ἀφεκτέον, “τῷ δὲ τοιαῦτα λεκτέον οἷς ὁρῶσι 
τοὺς ὄχλους " μάλιστα χαίροντας. 

66 Ταῦτα δὲ διῆλθον ἡγούμενος σὲ . δῆν, τὸν οὐχ ἕνα τῶν 

πολλῶν ἀλλὰ πολλῶν ᾿ βασιλεύοντα, μὴ τὴν αὐτὴν γνώ- 
μῆν ἔχειν τῆς ἄλλοις, μηδὲ τὰ σπουδαῖα τῶν πραγμά- 
τῶν μηδὲ τοὺς εὖ —— τῶν ἀνθρώπων ταῖς ἡδοναῖς ο 
" κρίνειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ "τῶν πράξεων τῶν χρησίμων αὐτοὺς 

67 δοκιμάζειν, ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ Ὑ περὶ μὲν τῶν γυμνασίων 

Ἢ δ᾽ οὐ καθ' ἁπάντων G. vulg. ἐκεῖνα δὲ γραπτέον καὶ λεκτέον. 
δὲ ταῦτα οὐ κατὰ πάντων. τ μάλιστα] Addidi 6 G. 
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τῶν τῆς ψυχῆς ἀμφισβητοῦσιν οἱ περὶ τὴν φιλοσοφίαν 
“ὄντες, καί φασιν οἱ μὲν διὰ τῶν ἐριστικῶν λόγων, οἱ δὲ 
διὰ τῶν πολιτικῶν, οἱ δὲ δι᾿ ἄλλων τινῶν φρονιμωτέρους 25 
ἔσεσθαι τοὺς αὐτοῖς πλησιάζοντας, ἐκέϊνο δὲ πάντες ὁμο- 

λογοῦσιν, ὅτι δὲ τὸν καλῶς πεπαιδευμένον ἐξ ἑκάστου 
68 τούτων " φαίνεσθαι βουλεύεσθαι, δυνάμενον. χρὴ τοίνυν 

ἀφέμενον τῶν ἀμφισβητουμένων " ἐπὶ τοῦ συνομολογου-. 
μένου λαμβάνειν αὐτῶν τὸν ἔλεγχον, καὶ μάλιστα μὲν 
ἐπὶ τῶν καιρῶν “ θεωρεῖν συμβουλεύοντας, εἰ δὲ μή, " 

69 καθ᾽ ὅλων τῶν πραγμάτων λέγοντας. καὶ “τοὺς μὲν Ὁ 
μηδὲν γιγνώσκοντας τῶν δεόντων ᾿ἀποδυκίμαζε (δῆλον 

γὰρ ὡς ὁ μηδὲν ὧν Ε αὐτὸς χρήσιμρς οὐδ᾽ ἃν ἄλλω φίόε 

νιμιον ποιήσειεν), τοὺς δὲ νοῦν ἔχοντας καὶ δυναμένους 
ἢν ὁρζῶν πλέον τι τῶν ἄλλων περὶ πολλοῦ ποιοῦ καὶ θερά- 

πευε, γιγνώσκων ὅτι σύμβουλος ἀγαθὸς χρησιμώτατον 
γο καὶ τυραννικώτατον " ἁπάντων τῶν κτημάτων ἐστίν. ἡγοῦ 

δὲ τούτους ἰ μεγίστην σοι ποιέῖν τὴν βασιλείαν, οἷ τινες 
2 Ν , Ν Ἂ »νἝν νυν» * »“» 

ἂν τὴν διάνοιαν * σὴν πλεῖστ * δυνηθῶσι... e 

μὲν. οὖν ὥ τε γιγνώσκω " παρήνεκω, καὶ πμῶ 

γι σε τούτοις, οἷς πυγχίνων δυνάμενος" ᾿βούλω δὲ καὶ τοὺς 

ἄλλους, ὅπερ εἶπον ἀρχόμενος, μὴ τὰς εἰθισμένας ἄγειν 

σοι δωρεάς, ὦ ὑμεῖς πολὺ πλείονος ἀγοράζετε παρὼ τῶν 
διδόντων ᾿ὴ παρὼ τῶν πωλούντων, ἀλλὼ τοιαύτας, αἷς 

2 ὄντες G. vulg. διατρίβοντες. μηδέν. 
ἃ φαίνεσθαι βουλεύεσθαι G. vuls. Γ ἀποδοκίμαζε G. vulg. ἀποδοκι- 

γενέσθαι συμβουλεύεσθαι. Σ 
Ὁ ἐπὶ τοῦ συνομολογουμένου Ε. Β αὐτὸς α. vulg. αὑτῷ. 

vulg. ἐπὶ τὸ ὁμολογούμενον ἐλθόντα. h ἁπάντων τῶν κτημάτων α. 
θεωρεῖν συμβουλεύοντας G. vulg. uis ἁπάντων κτημάτων. 

— τοὺς συμβουλεύοντας. ' μεγίστην σοι ποιεῖν G. νεῖν. 
d καὶ καθ᾿ ὅλων α. vulg. τοὺς σοι μεγίστην ποιήσειν. 

καθόλου vel cum Coraë τοὺς κα- Κ παρήνεκα ἃ. vulg. παρήνεσα. 
θόλου περί. . 1 ἢ παρὰ τῶν G. vulg. ἢ τῶν. 

e τοὺς μὲν μηδὲν G. vulg. τοὺς 
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ἢ κἂν σφόδρα : χρῆ, καὶ μηδεμίαν ἡμέραν " διαλείπης, οὐ ἃ 
κατατρήψειδν ἀλλὼ καὶ πλείονος " ἀξίας ποιήσεις. 

— — 

* * 

«ΝΙΚΟΚΛΉΣ᾽ Η ΚΥΠΡΙΟΙ͂. 26 

ΕἸΣΙ τινες οἱ δυσκόλως ἔχουσι πρὸς τοὺς λόγους καὶ 

διαμέμφοντωι τοὺς φιλοσοφοῦντας, καί φασιν αὐτοὺς 
οὐκ ἀρετῆς ἀλλὰ πλεονεξίας ἕνεκα ποιεῖσθαι τὰς τοιαύ- 
τῶς διατριβάς. ἡδέως ἂν οὖν πυθοίμην τῶν οὕτω διακει- 
μένων, διὰ τί τοὺς μὲν εὖ λέγειν ἐπιθυμοῦντας ψέγουσι, 
τοὺς δ᾽ ὀρθῶς πράττειν βουλομένους ἐπαινοῦσιν" εἰ γὰρ 

αἱ πλωνεξίαι λυποῦσιν αὐτούς, πλείους καὶ —— ἐκ Ὁ 
2 τῶν ἔργων ἢ ἢ τῶν λόγων εὑρήσομεν γιγνομένας. 
κἀκεῖνο ἄτοπον εἰ λέληθεν αὐτούς, ὅτι τὰ περὶ τοὺς * 

εὐσεβοῦμεν καὶ τὴν δικαιοσύνην ἀσκοῦμεν καὶ τὰς ἄλλας 27 

ἀρετὰς ἐπιτηδεύομεν, οὐχ, ἵνα τῶν ἄλλων ἔλαττον ἔχω- 
uer, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν ὡς μετὰ πλείστων ἀγαθῶν τὶ τὸν —* 
διάγωμεν. ὥστ᾽ οὐ κατηγορητέον. "τῶν πρωγμώτων τού- 
τῶν ἐστί, " δὲ ὧν ἄν τις μετ᾽ ἀρετῆς πλεονεκτήσειεν, ἀλλὰ 

τῶν ἀνβρώπων τῶν περὶ τὰς πράξεις ἐξαμαρτανόντων ἢ 

τοῖς λόγοις ἐξαπατώντων καὶ μὴ δικαίως χρωμένων αὐ-ν 
5τὸῖς. Θαυμάζω δὲ τῶν ταύτην τὴν γνώμην ἐχόντων, 

ὅπως οὐ καὶ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν ῥώμην καὶ τὴν ἀνδρίαν 

Ὁ κἂν α. ἐὰν εὐσταθίωι. —— χρὴ: G. vulg. ἅμα εὐσταθ. 
4 ΝΙΚΟΚΛΗΣ Η ΚΥΠΡΙΟΙ G. 

Ὁ διαλείπῃς G. vulg. διαλίπῃης. ναυΐρ. Νικοκλῆς ἢ συμβουλευτικός. 
Ὁ ἀξίας ποιήσεις G. vulg. ἀξίας ᾿ τῶν πραγμάτων τούτων G. vulg. 

αὐτὰς «οιήσεις. ὁ τούτων τῶν πραγμάτων. 
Ρ Subseribit G. πρὸς νικοκλεα 5. δ] μεθ᾽ G. 

περὶ βασιλείας ὑποθῆκαι. θεόδωρος 
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κακῶς λέγουσιν. εἴπερ γὰρ διὼ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας 
καὶ τοὺς ψευδομένους πρὸς τοὺς λόγους χαλεπῶς ἔχου- 
σι, προσήκει καὶ τὸς ἄλλοις ἀγαθοῖς αὐτοὺς ἐπιτιμῶν" 
φανήσονται γάρ τινες καὶ τῶν ταῦτα κεκτημένων ἐξα- 
μαρτάνοντες καὶ πολλοὺς διὰ τούτων κακῶς ποιοῦντες. 

4φἀλλὰ γὰρ οὐ δίκαιον, οὔτ᾽ εἴ τινες τοὺς ἀπαντῶντας ς 
ἐτύπτουσι, τῆς ῥώμης κατηγορέϊν, οὔτε διὼ τοὺς " ἀπο- 

κτείνοντας οὺς οὐ δέι τὴν ἀνδρίαν λοιδορέϊν, οὔθ᾽ ὅλως τὴν 

τῶν ἀνθρώπων πονηρίαν ἐπὶ τὼ πράγματα μεταφέρειν, 
ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἐκείνους ψέγειν, ὅσοι τοῖς ἀγαθοῖς κακῶς 

χρῶνται καὶ τοῖς ὠφελεῖν δυναμένοις τούτοις βλάπτειν 
5 τοὺς συμπολιτευομένους ἐπιχειροῦσι. νῦν δ᾽ ἀμελήσαντες 
τοῦτον τὸν τρόπον περὶ ἑκάστου διορίζεσθαι: πρὸς ἅπαντας 
τοὺς λόγους δυσκόλως διώκειντωι, καὶ τοσοῦτον διημαρ- 
τήκασιν ὥστ᾽ οὐκ " αἴσθονται τοιούτῳ πράγματι δυσμε- ἃ 
γῶς ἔχοντες, ὃ πάντων τῶν 5 ἐνόντων ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων 

6 φύσει πλείστων ἀγαθῶν αἰτιόν ἐστι. τὸς μὲν γὰρ ἄλ- 
λοις οἷς ἔχομεν οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων διαφέρομεν, ἀλλὰ 

ἡ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμη καὶ ταῖς ἄλλαις 
εὐπορίωαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες᾽ ἐγγενομένου 
δ᾽ ἡμῶν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐ- 
τοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῃν 

ἀπηλλάγημεν, ἀλλὼ καὶ συνελθόντες πόλεις ὠκίσωμενε 
καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅ- 
παντῶ τὼ δὶ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστὶν ὁ 

"συγκατασκευάσας. οὗτος " γὰρ περὶ τῶν δικαίων ἢ καὶ 

t τύπτουσιν (ἃ. vulg. τύπτοιεν. 2 πολλῶν G. . πολλῷ. 
ἃ ἀπρκτείνοντας ἃ. vulg. ἀπο- ὁ γὰρ περ Ο.. ναῖᾳ. γὰρ καὶ 

κτινγύντας. περί. 
* αἴσθοντα, G. vulg. αἰσθάνον- Ὁ καὶ τῶν ἀδίκων G. vulg. καὶ 

ται. περὶ τῶν ἀδίκων. 
y ἐνόντων G. vulg. ὄντων. 
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τῶν ἀδίκων καὶ τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν καλῶν ἐνομοθέτη- 
σεν ὧν μὴ διαταχβέντων οὐκ ἂν οἷοί τ᾿ ἦμεν οἰκεῖν μετ᾽ 28 
ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς 
ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τούς τε ἀνοήτους 

8παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν" τὸ γὰρ λέ- 
γεῖν ὡς δὲ! τοῦ φρονέϊν εὖ μέγιστον σημέϊον ποιούμεθα, 
καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγα 
θὴς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστιν. μετὰ τούτου καὶ περὶ τῶν 
ἀμφισβητησίμων ἀγωνιζόμεθα καὶ περὶ τῶν ἀγνοουμένων b 

οσκοπούμεθα᾽ ταῖς γὰρ πίστεσιν, αἷς τοὺς ἄλλους λέ- 
γοντες πείθομεν, ταῖς αὐταὶς “ ταύταις βουλευόμενοι χρώ- 
μεθα, καὶ ῥητορικοὺς μὲν καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει 
ἃ δυναμένους λέγειν, εὐβούλους δὲ νομίζομεν οἵτινες ἂν 
αὐτοὶ πρὸς αὑτοὺς ἄριστα περὶ τῶν πραγμάτων 

τολεχθῶσιν. εἰ δὲ δέϊ συλλήβδην περὶ τῆς δυνάμεως ταύ- 

της εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν φρονίμως πραττομένων εὑρήσομεν 
ἀλόγως γνγνόμεενον, ἀλλὼ καὶ τῶν ἔργων καὶ τῶν δια--ς 

νοημάτων ἁπάντων “ἡγεμόνα λόγον ὄντα, καὶ μάλιστα 
χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλεῖστον νοῦν ἔχοντας" ὥστε τοὺς 

τολμῶντας βλασφημεῖν περὶ τῶν παιδευόντων καὶ φιλο- 
σοφούντων ὁμοίως ἄξιον μισεῖν ὥσπερ τοὺς εἰς τὰ τῶν 
θεῶν ᾿ ἕδη ἐξαμαρτάνοντας. 

τι Ἐγὼ δ᾽ ἀποδέχομαι μὲν ὃ ἅπαντας τοὺς λόγους τοὺς ἃ 
καὶ κατὼ μικρὸν ἡμᾶς ὠφελεῖν δυναμένους" οὐ μὴν ἀλλὰ 

καλλίστους ἡγοῦμωι καὶ βασιλικωτάτους καὶ μάλιστα 
πρέποντας ἐμοὶ τοὺς περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν 
'στολιτειῶν παρωινοῦντας, καὶ τούτων αὐτῶν ὅσοι διδά- 

“5 ταύταις βωυλενόμενοι G. νυὶρ. — — ἦγε- 
—— καὶ περὶ τῶν ἄλλων βουλευό- μόνα τὸν 

ἔ δον ὁπ, 
ΣΝ Ζτα, ἀξ τς 

δυναμένους. γειν 
VOL. II. D 
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σκουσι τούς τε δυναστεύοντας ὡς δέ τῷ πλήθει χρῆσθαι, 

καὶ τοὺς ἰδιώτας ὡς χρὴ πρὸς τοὺς ἄρχοντας διακεῖσθαι" 

ἡ διὰ γὰρ τούτων ὁρῶ τὰς πόλεις εὐδαιμονεστάτας καὶ 

12 μεγίστας γιγνομένας. τὸν μὲν οὖν ' ἕτερον, ὡς χρὴ τυραν- 
νεῖν, Ἰσοκρώτους ἠκούσατε, τὸν δ᾽ ἐχόμενον, ἃ δέ ποιέϊν 6 
τοὺς ἀρχομένους, ἐγὼ πειράσομαι διελθεῖν, οὐχ, ὡς ἐκέϊνον 
ὑπερβαλούμενος, ἀλλ᾽ ὡς προσῆκόν μοι περὶ τούτων μά- 

ιϑλιστω διαλεχθῆναι πρὸς ὑμᾶς. εἰ μὲν γὰρ ἐμοῦ μὴ δὴ- 
λώσαντος ἃ βούλομαι ποιέῖν ὑμᾶς " διωμάρτοιτε τῆς 29 
ἐμῆς γνώμης, οὐκ ἂν εἰκότως ὑμῖν ὀργιζοίμην᾽ εἰ δὲ προ- 
εἰπόντος ἐμοῦ μηδὲν γίγνοιτο τούτων, δικαίως ἂν ἤδη τόϊς 
μὴ πειθομένοις μεμφοίμην. 

ι4 Ἡγοῦμαι δ᾽ οὕτως ἂν μάλιστα παρακαλέσαι καὶ 
προτρέψναι πρὸς τὸ μνημονεύειν ὑμᾶς τὼ ῥηθέντα καὶ πει- 
θαρχεῖν αὐτόϊς, οὐκ εἰ περὶ τὸ συμβουλεύειν μόνον γενοΐ- 
μῆν καὶ ταῦτ᾽ ἀπαριβμήσας ἀπαλλαγείην, ἀλλ᾽ εἰ ἱπροε- 

πιδείξαιμι πρῶτον μὲν τὴν πολιτείαν τὴν παροῦσαν ὡς Ὁ 

ἄξιόν ἐστιν ἀγαπῶν οὐ μόνον διὰ τὴν ἀνώγκην, οὐδ᾽ ὅτι 
πάντα τὸν χρόνον μετὰ ταύτης οἰκοῦμεν, ἀλλ᾽ "' ὅτι βελ- 

τοτίστη τῶν πολιτειῶν ἐστίν, ἔπειθ᾽ ὡς ἐγὼ ταύτην ἔχω τὴν 

ἀρχὴν οὐ παρανόμως οὐδ᾽ ἀλλοτρίαν, ἀλλ᾽ ὁσίως καὶ 

δικαίως καὶ διὰ τοὺς ἐξ ἀρχῆς προγόνους καὶ διὰ τὸν 
πατέρα καὶ δὲ ἐμαυτόν. τούτων γὰρ προωποδειχβέντων 
τίς οὐκ αὐτὸς αὑτοῦ καταγνώσετωι τὴν μεγίστην ζη-ς 

μίαν, “ ἐὰν μὴ πειθαρχῇ τῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ συμβουλευθεῖσι 
καὶ προστωχθεῖσιν ; 

Ἀ διὰ γὰρ G. vulg. καὶ γὰρ διά. επιδείξαιμι. , 
1 ἕτερον ὡς G. vulg. ἕτερον λόγον m ὅτ, βελτίστη τῶν πολιτειῶν G. 

ὡς. vulg. ὅτι καὶ βελτίστη τῶν ἄλλων 
* ἔρτοιτε G. vulg. διαμαρ- πολιτειῶν. 

τάνοιτε. Ὡ τίς α. vulg. οὐκ ἔστιν ὅστις. 

ἱ πρρεπιδείξαιμι G. vulg. προσ- ο ἐὰν] ἀν α. 
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16 Περὶ μὲν οὖν τῶν πολιτειῶν (ἐντεῦθεν γὰρ ὑποτιθέμενος 
ἠρξάμην) οἴμαι πᾶσι δοκεῖν δεινότατον μὲν εἶναι τὸ τῶν 
αὐτῶν ἀξιοῦσθαι τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς πονηρούς, δὲ- 

καιότατον δὲ τὸ διωρίσθαι περὶ τούτων καὶ μὴ τοὺς ἀνο- 

μοίους τῶν ὁμοίων τυγχάνειν, ἀλλὰ καὶ πράττειν καὶ ἃ 
τὴ τιμᾶσθαι κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστους. αἱ μὲν τοίνυν ὀλι- 

γαρχίαι καὶ δημοκρατίαι τὰς ἰσότητας τὸς μετέχουσι 

τῶν πολιτειῶν ζητοῦσι, καὶ τοῦτο εὐδοκιμεῖ παρ αὐταῖς, 

Ρ ἣν μηδὲν ἕτερος ἑτέρου δύνηται πλέον ἔχειν" ὃ τοῖς πονη- 

ροὶς συμφέρον ἐστίν" αἱ δὲ μοναρχίαι πλεῖστον μὲν νέ- 
μουσι τῷ βελτίστῳ, “ δεύτερον ᾿δὲ τῷ μετ᾽ ἐκεῖνον, τρίτον 

δὲ καὶ τέταρτον τοῖς ἄλλοις κατὼ τὸν αὐτὸν λόγον. καὶ 
ταῦτ᾽ εἰ μὴ πανταχοῦ καθέστηκεν, ἀλλὰ τό γε βούλημα ες 

ιϑτῆς πολιτείας τοιοῦτόν ἐστι. Καὶ μὲν δὴ διορῶν καὶ 

τὼς φύσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς πράξεις ἅπαντες ἂν 
τὰς τυραννίδας μᾶλλον ὁμολογήσαιεν. καίτοι τίς οὐκ 
ἂν " δέξαιτο τῶν εὖ φρονούντων τοιαύτης πολιτείας μετέ- 

xen ἐν ἡ μὴ διαλήσει χρηστὸς ὧν, μᾶλλον ἢ φέρεσθαι 30 
μετὰ τοῦ πλήθους μὴ γιγνωσκόμενος ὁποιός τίς ἐστιν; 

τ᾽ Αλλὰ μὴν καὶ πραστέραν τοσούτῳ δικαίως ἂν ̓ αὐτὴν 

εἶναι κρίνοιμεν, ὅσῳπερ ῥᾷόν ἐστιν ἑνὸς ἀνδρὸς γνώμη 

προσέχειν τὸν νοῦν μᾶλλον ἢ πολλαῖς ᾿ καὶ παντοδαπαῖς 

διανοίαις —* ἀρέσκειν. Ὅτι μὲν οὖν ἡδίων ἐστὶ καὶ 

πραοτέρω. καὶ δικαιοτέρα, διὼ πλειόνων μὲν ἄν —* ἀπο-Ὁ 

δείξειεν, οὐ μὴν ἀλλὼ καὶ διὼ τούτων συνιδὲν ῥάδιόν ἐστι" 
φοπερὶ δὲ τῶν λοιπῶν, ὅσον αἱ μοναρχίαι " πρὸς τὸ βουλεύ- 

Ρ ἣν G. vulg. ἐάν. αὐτὴν κρίναιμεν. 
ἅ δεύτερον — τρίτον ----- τέταρτον τ καὶ παντοδαπαῖς διανοίαις α. 

τοῖς} δευτέρωι ----- τρίτωι — τετάρτωι vulg. διανοίαις καὶ παντοδαπαῖς. 
καὶ τοῖς G. Ὁ τὸ βουλεύεσθαι καὶ πρᾶξαί 

τ δέξαιτο G. vulg. εὔξαιτο. G. vulg. καὶ πρὸς τὸ βουλεύσασθα: 
5 αὐτὴν εἶναι κρίνοιμεν G. vulg. καὶ πρὸς τὸ πρᾶξαί. 

αὐτὴν κρίνοιμεν vel cum Stobeo 
52 
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εσθαι καὶ πρᾶξαί τι τῶν δεόντων διαφέρουσιν, οὕτως ἂν 
κάλλιστᾳ θεωρήσαιμεν, εἰ τὰς μεγίστας τῶν πράξεων 
παρ᾿ ἀλλήλας τιθέντες ἐξετάζειν ἐπιχειρήσαιμεν αὐτάς. 

21 οἱ μιὲν τοίνυν κατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς τὰς ἀρχὰς εἰσιόντες πρό- 
τερον ἰδιῶται γίγνονται, πρὶν αἰσθέσθαι τι τῶν τῆς πό- 

λεως καὶ λαβεῖν ἐμπειρίαν αὐτῶν οἱ δ᾽ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς 
ἐπιστατοῦντες, ἣν καὶ τὴν φύσιν καταδεεστέραν ἔχωσιν, 

ἀλλ᾽ οὖν ταῖς γ᾽ ἐμπειρίαις πολὺ τῶν ἄλλων προέχουσιν. 
22 ἔπειθ᾽ οἱ μὲν πολλῶν καταμελοῦσιν, εἰς ἀλλήλους ἀπο- 

βλέποντες, οἱ δ᾽ οὐδενὸς ὀλιγωροῦσιν, εἰδότες ὅτι " πάντα 
δεῖ δὶ αὑτῶν γίγνεσθαι. πρὸς δὲ τούτοις οἱ μὲν ἐν ταῖς 
ὀλιγαρχίαις καὶ ταῖς δημοκρατίαις διὼ τὰς πρὸς σφᾶς 

αὐτοὺς φιλοτιμίας λυμαίνονται τοῖς κοινοῖς οἱ δ᾽ ἐν ταῖς 
μοναρχίαις ὄντες, οὐκ ἔχοντες ὅτῳ φθονήσουσι, ꝰ πάντων, ἃ 

23 ὡς οἱἵόντ᾽ ἐστί, " βέλτιστα πράττουσιν. ἔπειθ᾽ οἱ μὲν 
δύστερίζουσι τῶν πραγμώτων' τὸν μὲν γὰρ πλεέϊστον 
χρόνον ἐπὶ τόϊς ἰδίοις διατρίβουσιν, ἐπειδὰν δ᾽ εἰς τὰ 
συνέδρια συνέλθωσιν, πλεονάκις ἄν τις αὐτοὺς εὕροι δὲα:- 

φερομένους ἢ κοινῇ βουλευομένους" οἱ δ᾽ οὔτε συνεδρίων 
οὔτε χρόνων αὐτοῖς ἀποδεδειγμένων, ἀλλὰ καὶ τὰς ἡμέ- 
ρας καὶ τὰς νύκτας ἐπὶ ταῖς πράξεσιν ὄντες οὐκ ἀπο- 6 
λείπονται τῶν καιρῶν, ἀλλ᾽ ἕκαστον ἐν τῷ δέοντι πράτ- 

φάτουσιν. ἔτι δ᾽ οἱ μὲν ἢ πρὸς ἀλλήλους δυσμενῶς ἔχουσι, 

καὶ βούλοιντ᾽ ἂν καὶ τοὺς πρὸ αὐτῶν ἄρχοντας καὶ τοὺς 

ὁ ἐφ᾽ αὑτοῖς ὡς κάκιστα διοικῆσαι τὴν πόλιν, ἵν ὡς με- 
γίστην δόξαν αὐτοὶ “ λάβωσιν οἱ δὲ διὰ παντὸς τοῦ 3: 

βίου κύριοι τῶν πρωγμάτων ὄντες εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον 

τ φῶτα δίξ, Θ᾿ φυὶς. διζώζονα. :Ὁιυς ἀλλήλοις! ὁνω Ὁ. 
Ὑ πάντων δ. νυῖρ. περὶ πάν. ς ἐφ᾽ αὑτοῖς Θ. νυὶᾳ. ἐφ᾽ ἕαυ- 

των. δ τοῖς. ᾿ 
2 βέλτιστα G. vulg. τὰ βέλτιστα. d λάβωσιν ἃ. vulg. λαμβάνω- 
ἃ ὑστερίζουσ, G. vulg. ὑστεροῦσι. σιν. * 
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25 καὶ τὰς " εὐνοίως ἔχουσιν. τὸ δὲ ᾿ μέγιστον" τὸς γὰρ 
κοινόὶς οἱ μὲν ὡς ἰδίοις, οἱ δ᾽ ὡς ἀλλοτρίοις προσέχουσι 
τὸν νοῦν, καὶ συμβούλοις χρῶνται περὶ αὐτῶν οἱ μὲν τῶν 
ἀστῶν τόϊς τολμηροτάτοις, οἱ δ᾽ εξ ἁπάντων ἐκλεξάμενοι 

τόϊς φρονιμωτάτοις, καὶ τιμῶσιν οἱ μὲν τοὺς ἐν τοῖς ὄχλοις 
εἰπεῖν δυνωμένους, οἱ δὲ τοὺς χρῆσθαι τὸς πρώγμασιν 

26 ἐπισταμένους. Οὐ μόνον ὅ δ᾽ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις καὶ Ὁ 

τοῖς " κωτὼ τὴν ἡμέραν ἑκάστην γιγνομένοις αἱ μοναρχίαι 
διαφέρουσιν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐν τῷ πολέμῳ πλεονεξίας 
ἁπάσας περιειλήφασιν. καὶ γὰρ παρασκευάσασθαι δὺ- 

νάμεις καὶ χρήσασθαι ταύταις, ὥστε καὶ λαθεῖν καὶ 
ἐὀφθηναι, καὶ τοὺς μὲν πεῖσαι, τοὺς δὲ βιάσασθαι, παρὰ 
δὲ τῶν ἐκπρίασθαι, τοὺς δὲ ταῖς ἄλλαις θεραπείαις 
πρισαγωγέσθαι, μᾶλλον αἱ τυραννίδες τῶν ἄλλων πολι- 

27 τειῶν οἵαίτ᾽ εἰσίν. Καὶ ταῦτ᾽ ἐκ τῶν ἔργων ἅ ἄν τις οὐχ ο 
ἧττον ἢ [ τῶν λόγων πιστεύσειεν. τοῦτο μὲν γὰρ τὴν τῶν 

Περσῶν δύναμιν ἅπαντες ἴσμεν τηλικαύτην τὸ μέγεθος 
γεγενημένην οὐ διὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν φρόνησιν, ἀλλ᾽ ὅτι 

48 μᾶλλον τῶν ἄλλων τὴν βασιλείαν τιμῶσι" τοῦτο δὲ Διο- 
γύσιον τὸν τύραννον, "ὅτι παραλαβὼν τὴν μὲν ἄλλην Σι- 
κελίαν ἀνάστατον γεγενημένην, τὴν δ᾽ αὑτοῦ πατρίδα 
πολιορκουμένην, οὐ μόνον αὐτὴν τῶν παρόντων κινδύνων 
ἀπήλλαξεν, ἀλλὼ καὶ μεγίστην τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἃ 

ἐποίησεν" ἔτι δὲ Καρχηδονίους ᾽ καὶ Λακεδαιμονίους, 
τοὺς ἄριστα τῶν Ἑλλήνων πολιτευομένους, οἴκοι μὲν ὀλι- 

γαρχρουμένους, παρὰ δὲ τὸν πόλεμον βασιλευομένους. 

ὁ εὐνοίας ἔχουσιν Ε΄. vulg. εὖὐ- vulg. καθ᾽ ἡ 
νοίας ὁμοίως ἔχουσιν — ὀφθῆνα, — —“ 

— x 
εν δ] ἐν Ὁ. ᾿ καὶ Δρικεδαιμενίοως} οι. με. Ὁ. 

5.9 
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29 ἔχοι δ᾽ ἄν τις ἐπιδῆξαι καὶ τὴν πόλιν " τῶν ᾿Αθηναίων, 

τὴν μάλιστα τὰς τυραννίδας μισοῦσαν, ὅταν μὲν πολλοὺς 
ἐκπέμνψηι στρατηγούς, ἀτυχοῦσαν, ὅταν δὲ δὲ ἑνὸς " ποι- 

ἥσηται τοὺς κινδύνους, 5 κατορβθοῦσαν. καίτοι πῶς ἄν τις ε 
σαφέστερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ ὃ τοιούτων παραδειγμάτων 

βοπλείστου τὰς μοναρχίας ἀξίας οὔσας ; 'φαύνωται γὰρ 
δ τε διὰ τέλους “ τυρανγευόμενοι μεγίστας δυνάμεις 

ἔχοντες, οἵ τε καλῶς ὀλιγαρχούμενοι, περὶ ἃ μάλιστα 32 
σπουδάζουσιν, οἱ μὲν ἕνα μόνον στρατηγόν, οἱ δὲ βασι- 
λέω τῶν στρατοπέδων κύριον καθιστάντες, οΐ τε μισοῦν- 
τες τὰς τυραννίδας, ὁπόταν πολλοὺς ἄρχοντας ἐκπέμ- 

21 Ψωσιν, οὐδὲν τῶν δεόντων πράττοντες. Εἰ δὲ δῆ τι καὶ 

τῶν ἀρχαίων εἰπεῖν, λέγεται καὶ τοὺς θεοὺς " ὑπὸ Διὼς 

βασιλεύεσθαι. περὶ ὧν εἰ μὲν ̓ἀληβὴς ὁ λόγος ἐστί, 

δῆλον ὅ ὅτι κώκέινοι ταύτην τὴν κατάστασιν ΩΣ ἰνουσίν, 

εἰ δὲ τὸ μὲν σαφὲς μηδεὶς οἶδεν, αὐτοὶ - δ᾽ εἰκάζοντες b 

οὕτω πε αὐτῶν — σημέϊον ὅτι πάντες τὴν 
μοναρχίαν προτιμῶώμεν" οὐ γὰρ ἄν ποτ᾽ αὐτῇ χρῆσθαι 
τοὺς θεοὺς ἔφαμεν, εἰ μὴ πολὺ τῶν ἄλλων ἢ αὐτὴν προέ- 

32 χειν ἐνομίζομεν. Περὶ μὲν οὖν τῶν πολιτειῶν, ὅσον ἀλ- 
λήλων διαφέρουσιν, ἅπαντα μὲν οὔθ᾽ εὑρεῖν οὔτ᾽ εἰπεῖν 
δυνατόν ἐστιν οὐ μὴν ἀλλὼ πρός γὲ τὸ παρὸν " ἀπό- 
χρώντως καὶ νῦν εἴρηται περὶ αὐτῶν. 

Ὡς δὲ προσηκόντως ἡ τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς ἔχομεν, πολὺς 

τ τῶν ᾿Αθηναίων] οπι. G. Sal· "ἀληθὴς ὁ ὁ λύγος Ὁ. γαῖ, ὃ λῆ- 
tem malim τὴν ᾿Αθηναίων. γος ἀληθής. 

Ὁ ποιήσηται G. vulg. ποιῆται. γὰρ ἄν] γαν Ε. 
o κατορθοῦσαν] κρατοῦσαν marg. ἃ αὐτὴν προέχειν G. vulg. προέ- 

α χειν 
Ρ τοιούτων G. vulg. τούτων τῶν. * ἀποχρώντως ἃ. vulg. ἐξαρ- 
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τούτου συντομώτερος καὶ μᾶλλον ὁμολογούμενος ὁ λόγος 

43 ἐστίν. τὶς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι Τεῦκρος μὲν ὁ τοῦ γένους 
ἡμῶν ἀρχηγός, παραλαβὼν τοὺς τῶν ἄλλων πολιτῶν 
προγόνους, πλεύσας δεῦρο " καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ἔκτισεν 
καὶ τὴν χώραν " κατένειμεν; ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπο- 
λεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν πάλιν ἀνέλαβεν, ὑποστὰς τοὺς 
μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέστησεν ὥστε μη- ἃ 
κέτι Φοίνικας Σαλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ᾽ ὧνπερ ἦν τὴν 
ἀρχήν, τούτους καὶ γὺν ἔχειν τὴν βασιλείαν. 

34 Λοιπὸν οὖν ἐστὶν ὧν προεθέμην, περὶ ἐμαυτοῦ διελθεῖν, 
ἵν ἐπίστησθ᾽ ὅτι τοιοῦτός ἐστιν ὑμῶν ἐν βασιλεύς, ὃς οὐ 
μόνον διὰ τοὺς προγόνους ἀλλὼ καὶ δὲ ἐμαυτὸν δικαίως 
ἂν καὶ μείζονος τιμῆς ἢ τηλικαύτης " ἠξιώθην. Οἶμαι 
γὰρ “ἐγὼ πάντας ἂν ὁμολογῆσαι πλείστου τῶν ἀρετῶν 

35 ἀξίας εἶναι τήν τε σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιοσύνην. οὐς 
γὰρ μόνον ἡμᾶς “ τὸ καθ᾿ αὑτὰς ὠφελοῦσιν, ἀλλ᾽ εἰ θέ- 

λοιμεν σκοπεῖν καὶ τὰς φύσεις καὶ τὰς δυνάμεις καὶ 

τὰς χρήσεις τῶν πραγμάτων, εὑρήσομεν τὰς μὲν μὴ με- 
τεχούσας τούτων ' τῶν ἰδεῶν μεγάλων κακῶν αἰτίας οὔ- 
σας, τὰς δὲ μετὰ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης γιγνομέ- 33 
νὰς πολλὰ ἕτὸν βίον τὸν τῶν ἀνθρώπων ὠφελούσας. 

46" Εἰ δὴ τινες τῶν προγεγενημένων ἐπὶ ταύταις ταῖς ἀρε: 

ταῖς εὐδοκίμησαν, ἡ Ἰγούμαι κἀμοὶ προσήκειν τῆς αὐτῆς 

δόξης ἐκείνοις τυγχάνειν. 
Τὴν μὲν οὖν δικαιοσύνην ἐκεῖθεν. ἂν μάλιστα κατί- 

37 δοιτε. παραλαβὼν γάρ, ὅτ᾽ εἰς τὴν ἀρχὴν καθιστάμην, 

καὶ τὴν πόλιν. Ο. νυΐᾳ. καὶ δ“ τὸ καθ' αὑτὰς] τὸν καθ᾽ αὑτὰς 
α 

* ——— Ὁ. vulg διένειμεν, — τῶν ἰδεῶν} om. G. 
Ὁ βασιλεύς] βασιλεύων G. ξ τὸν βίον τὸν τῶν G. vulg. τὸν 
ὁ τῶν Ὁ. μεῖς, ὀξνάνῃ. βίον τῶν. 
d ἐγὼ G. vulg. ἔγωγε Ἀ εἰ δή G. vulg. εἰ δὲ δή, 

υ 4 
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τὰ μὲν βασίλεια χρημάτων κενὰ καὶ πάντα κατηνώλω- 
μένα, ἱτὰ δὲ πρώγματα ταραχῆς μεστὰ καὶ πολλῆς Ὁ 

ἐπιμελείας δεόμενα καὶ φυλακῆς καὶ δαπάνης, ἢ εἰδὰ 

ἑτέρους ἐν τοῖς τοιούτοις καιρόὶς ἐκ παντὸς τρόπου τὰ 
. σφέτερ᾽ αὐτῶν διορθουμένους καὶ πολλὰ παρὼ τὴν φύσιν 

τὴν αὑτῶν πράττειν ἀναγκαζομένους, ὅμως οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς 
τούτων διεφθάρην, ἀλλ᾽ οὕτως ὁσίως καὶ καλῶς ἐπεμε- 
λήθην τῶν πραγμάτων; ὥστε μηδὲν ἐλλείπειν ἐξ ὦ ὧν οἱόντ᾽ 
ἦν αὐξηθῆναι καὶ πρὸς εὐδαιμονίαν ἐπιδοῦνωι τὴν πόλιν. ο 

αϑπρός τε γὰρ τοὺς πολίτως μετὼ ' τοσαύτης πραότητος 

προσηνέχβην, ὥστε μήτε φυγὰς μήτε θανάτους μήτε χρη- 
μάτων ἀποβολὰς μήτ᾽ ἄλλην μηδεμίαν τοιαύτην συμφο- 

3ρρὰν ἐπὶ τῆς ἐμῆς γεγενῆσθαι βασιλείας. ἀβάτου " δὲ 

τῆς Ἑλλάδος ἡμῖν οὔσης διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγενημέ- 
νὸν, καὶ παντάχροῦ " συλωμένων ἡμῶν, τὰ πλέϊστα τούτων ἡ 

διέλυσα, τοῖς μὲν ἅπαντ᾽ ἀποτίνων, τοῖς δὲ μέρη, τῶν δ᾽ 

ἀναβαλέσθαι δεόμενος, πρὸς δὲ τοὺς ὅπως ἠδυνάμην περὶ ἃ 
4φοτῶν ἐγκλημάτων διαλλαττόμενος. ἔτι δὲ καὶ τῶν τὴν γῆ- 

σον οἰκούντων δυσκόλως πρὸς ἡμᾶς διωκειμένων, καὶ βα- 
σιλέως τῷ μὲν λόγω διηλλαγμένου τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ τρά- 
χέως ἔχοντος, “ἀμφύτερα ταῦτα κατεπράϊνα, * ιν 

* ὑπηρετῶν, πρὸς δὲ τοὺς δίκαιον ἐμαυτὸν παρέχων. 
4ιτοσούτου γὰρ δέω τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν, ὥσθ᾽ ἕτεροι 

μέν, ἢν καὶ μικρῷ μείζω τῶν ὁμόρων δύναμιν ἔχωσιν, e 

ἀποτέμνονται τῆς γῆς καὶ πλεονεκτεῖν ζητοῦσιν, ἐγὼ δ᾽ 

οὐδὲ τὴν 5 διδομυένην χώραν ἠξίωσα λαβεῖν, ἀλλ᾽ αἱροῦμαι 

᾿ τὰ δὲ πράγματα G. vulg. τὰ δ᾽ ἡμῖν τῆς Ἑλλάδος. 
— de. Ὁ συλωμένων Ὁ. vulg. συλουμέ- 

Κ᾿ εἰδὼς ἑτέρους ἃ. vulg. εἰδὼς δ᾽ νων. : 
ἑτέρους. ὁ διδομένην χώραν ἃ. vulg. διδο- 

᾿ τοσαύτης] τοιαύτης G. μένην μοι χώραν. 
ἢ δὲ τῆς Ἑλλάδος ἡμῖν ἃ. vulg. 



Ρ- 34. ΝΙΚΟΚΛΗΣ. 41 

μετὰ δικαιοσύνης τὴν ἐμαυτοῦ Ἡμένεν ἔχειν μᾶλλον ᾽ 

μετὰ κωκίας πολλαπλασίαν τῆς ὑπαρχούσης κτήσα- 

42 σθαι. Καὶ τί δέϊ καθ᾽ ἕν ἕκαστον λέγοντα δὲατρίβειν, 34 
ἄλλως τε καὶ συντόμως ἔχοντα δηλῶσαι περὶ ἐμαυτοῦ ; 
φανήσομαι γὰρ ἃ οὐδένα μὲν πώποτ᾽ ἀδικήσας, πλείους 
δὲ καὶ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἙἭ λλήνων εὖ πεποιη- 

κὼς καὶ μείζους δωρεὰς ἑκατέροις δεδωκὼς ἢ σύμπαντες 
οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεύσαντες. καΐτοι χρὴ τοὺς μέγα φρο- 

᾿ ψρῦντας ἐπὶ δικαιοσύνη καὶ προσποιουμένους χρημάτων 
εἶναι κρείττους τοιαύτας ὑπερβολὰς ἔχειν εἰπεῖν περὶ Ὁ 

43 Καὶ μὲν δὴ καὶ περὶ σωφροσύνης ἔτι μείζω τούτων 

ἔχω διελθεῖν. εἰδὼς γὰρ ἅπαντας ἀνθρώπους περὶ πλεΐ- 
στου ποιουμένους τοὺς παῖδας τοὺς ᾿αὐτῶν καὶ τὰς γυ- 
ναΐϊκως, καὶ μάλιστ' ὀργιζομένους τοῖς εἰς ταῦτ᾽ ἐξαμαρ- 

τάνουσι, καὶ τὴν ὕβριν τὴν * ταῦτα μεγίστων κακῶν 

αἰτίαν γιγνομένην, καὶ πολλοὺς "ἤδη καὶ τῶν ἰδιωτῶν 

44 καὶ τῶν " δυναστευσάντων διὼ ταύτην ἀπολομένους, οὕτωςς 
ἔφυγον τὰς αἰτίας ταύτας, ὥστ᾽ ἐξ οὗ τὴν βασιλείαν 
ἔλαβον, οὐδενὶ φανήσομαι σώματι πεπλησιακὼς πλὴν 

τῆς ἐμαυτοῦ γυναικός, οὐκ ἀγνοῶν " ὅτι κἀκεῖνοι παρὼ 

τοῖς πολλδὶς εὐδοκιμοῦσιν, ὅσοι περὶ μὲν τὼ τῶν πολιτῶν 
δίκαιοι τυγχάνουσιν ὄντες, ἄλλοθεν δέ ποθεν " αὑτόϊς ἐπο- 

45 ρίσαντο τὰς ἡδονάς, ἀλλὰ βουλόμενος ἅμα μὲν ἐμαυτὸν 

ὡς ποῤῥωτάτω ποιῆσαι τῶν τοιούτων ὑποψιῶν, ἅμα δὲ 
᾿ παράδειγμω καταστῆσαι τὸν τρόπον τὸν ἐμαυτοῦ τοῖς ἃ 

ἄλλοις πολίταις, γιγνώσκων ὅτι φιλεῖ τὸ πλῆθος ἐν τού- 

Ῥ μόνον ἃ. . μόνην. G. vulg. δυναστευόντων----ἀπολλυ- 
4 οὐδένα ἃ. ἡ μηδένα. ; ᾿ 
τ αὐτῶν δ: ψυὶς. ἑαυτῶν. ἃ ὅτ, κἀκεῖνοι G. vulg. ὡς κἀ- 
5 ἤδη καὶ τῶν Ὁ. vulg. ἤδη τῶν. κεῖνοι. 
δυναστευσάντων — ἀπολομένους * αὑτοῖς G. vulg. ἑαυτοῖς. 
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»“ ⸗ 7] * 7 7 ⸗ 7 * * τοις τοῖς ἐπιτηδεύμασι τὸν βίον διώγειν, ἐν οἷς ἂν τοὺς 
46 ἄρχοντας τοὺς " αὑτῶν ὁρῶσι, διατρίβοντας. ἔπειτα καὶ 

͵ ε 7 7 —* * 7 

προσήκειν ἡγησώμην τοσούτω τοὺς βασιλέας βελτίους 

εἶναι τῶν ἰδιωτῶν, ὅσῳπερ καὶ τὰς τιμὰς μείζους αὐτῶν 
ἔ Ν δι Ν »“. {ἢ * —325 7 

χουσι, κουὶ θεινῶ ποίειν ὁσοί τοὺς μὲν ἄλλους κοσμίως 

ζῆν ἀνωγκάζουσιν, αὐτοὶ δ᾽ αὑτοὺς μὴ σωφρονεστέρους α 
47 τῶν ἀρχομένων παρέχουσιν. πρὸς δὲ τούτοις τῶν μὲν ἄλ- 

λῶν πράξεων ἑώρων " ἐγκρατέϊς καὶ τοὺς πολλοὺς γιγνο- 
μένους, τῶν δ᾽ ἐπιθυμιῶν τῶν περὶ τοὺς παῖδας καὶ τὰς 
γυναίκας καὶ τοὺς βελτίστους ἡττωμένους" ὃ ἐβουλήθην 

οὖν ἐν τούτοις ἐμαυτὸν ἐπιδέίζαι καρτερέϊν δυνάμενον, ἐν 
ἐὲς ἔμελλον οὐ μόνον τῶν “ ἄλλων δὲοίσειν, ἀλλὰ καὶ τῶν 

48 ἐπ᾿ ἀρετῇ μέγα φρονούντων. ἔτι δὲ καὶ τῶν τοιούτων πολ--35 
Ν " 7 “ » — ἈΝ 

λὴν κακίων κατεγίγνωσκον, ὅσοι γυναίκας λαβόντες καὶ 

κοινωνίαν ποιησώμενοι παντὸς τοῦ βίου μὴ στέργουσιν οἷς 
ἔπραξαν, ἀλλὼ ταῖς αὑτῶν ἡδοναῖς λυποῦσι ταύτας ὑφ᾽ 
ὧν αὐτοὶ μηδὲν ἀξιοῦσι λυπεῖσθαι, καὶ περὶ μὲν ἄλλας 
ὁ τιμὰς κοινωνίας ἐπιεικεῖς σφᾶς αὐτοὺς παρέχουσιν, ἐν. 
δὲ ταῖς πρὸς τὰς γυναῖκας ἐξαμαρτάνουσιν ἐς ἔδει το- 

σούτῳ μᾶλλον διωφυλάττειν, ὅσωπερ οἰκειότερωι καὶ μεΐ- Ὁ 
᾿ Ἐν ὦ 7ὕ 52* 49 ζους οὔσωι “ τῶν ἄλλων τυγχάνουσιν. εἶτα λανθάνουσιν 

ες ἔνδον ἐν τὸς βασιλείοις στάσεις καὶ διαφορὰς 8 αὑτόις 

ἐγκαταλείποντες. καίτοι χρὴ τοὺς ὀρθῶς βασιλεύοντας 
Ν * ἃς Ζ — ων 7 —— 

Μή μόνον τὰς πόλεις εν ομονοίο πειρᾶσθαι διάγειν, ων ὧν 

ἄρχωσιν, ἀλλὼ καὶ " τοὺς οἴκους τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς 

Υ̓ αὑτῶν ἃ. vulg. ἑαυτῶν. e τῶν ἄλλων τυγχάνουσιν Ε. 
Ζ λέ ιλεῖς α... . τυγχά: ὧν ἄλλων. ο΄ Ἀἀδλρόλλω ἰλονυμαν 

ἐγκρατεῖς καὶ τοὺς] ἐγκρατεῖς εἶτα :» ἔνδον ἐν τοῖς 
τοὺς G. ἢ , α. vulg. εἶτα καὶ λανθάνουσιν ἔνδον 

Ὁ — 5 G. vulg. ἠβουλήθην. ἐν αὐτοῖς ᾿ς 
ς ἄλλων α. vulg. πολλῶν. Ε αὑτοῖς ἃ. vulg. ἑαυτοῖς. 
ἃ τινὰς κοινωνίας G. vulg. κοινω- h πρὺς οἴκους τοὺς ἰδίους G. vulg. 

γίας τινάς. τοὺς ἰδίους οἴκους. 
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τόπους ἐν οἷς ἂν κατοικῶσιν' ἅπαντα γὰρ ταῦτα σω- 
50 φροσύνης ἔργω καὶ δικαιοσύγης ἐστίν. Οὐ τὴν αὐτὴν δὲ 

γνώμην ἔσιχον οὐδὲ περὶ τῆς παιδοποιίας τοῖς πλείστοις ς 
τῶν βασιλέων, οὐδ᾽ φήθην δὲϊν τοὺς μὲν ἐκ ταπεινοτέρας 
ποιήσασθαι τῶν ** τοὺς δ᾽ ἐκ σεμνοτέρας, οὐδὲ τοὺς 

μὲν νόθους αὐτῶν τὼς δὲ γνησίους καταλιπῶν, ἀλλὰ 
πάντας ἔχειν τὴν αὐτὴν φύσιν καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς 
* ἀνενεγκεῖν, τῶν μὲν θνητῶν εἰς Εὐαγόραν τὸν πα- 
τέρα τὸν ἐμόν, τῶν δ᾽ ἡμιθέων εἰς Αἰακίδας, — 
εἰς Δία, καὶ μηδένα τῶν ἐξ ἐμοῦ γενομένων " ἀποστερη- 
βῆναι ταύτης τῆς εὐγενείας. d 

Πολλῶν δέ με προτρεπόντων ἐμμένειν τοῖς ἐπιτηδεύ- 
μῶσι τούτοις, οὐχ ' ἥκιστα κἀκεῖνο παρεκάλεσεν, ὅτι τῆς 

ε μὲν ἀνδρίας καὶ τῆς δεινότητος καὶ τῶν ὥλλων τῶν εὐδοκε- 

ὁ μῆραι ἑώρων καὶ τῶν κακῶν ἀνδρῶν πολλὼς μετέχον- 

Ἢ τὴν δὲ δικαιοσύνην καὶ σωφροσύνην ἴδια κτήματα 
μῶν καλῶν κἀγαθῶν ὄντα. κάλλιστον οὖν ὑπέλαβον, εἴ 

τις δύναιτο ταύταις ταῖς ἀρεταῖς " προέχειν τῶν ἄλλων 
ὧν οὐδὲν μέρος τοῖς πονηρὸὶις μέτεστιν, “ ἀλλὰ γνησιώ- 6 
ταται καὶ βεβαιόταται καὶ μεγίστων ἐπαίνων ἄξιαι 

53 τυγχάνουσιν οὖσαι. τούτων ἢ ἕνεκα καὶ ταῦτα διανοηθεὶς 
4 περιττοτέρως τῶν ἄλλων ἤσκησα ἵ τὴν σωφροσύνην καὶ 
προειλόμην τῶν ἡδονῶν οὐ τὰς ἐπὶ " τὸς ἔργοις τοῖς μηδὲ- 36 

ἱ σὸν ἐμόν] om. G έ - 
Κ΄ ἀποστερηθῆναι] γρ. ἀπολελεῖ- 9. ἀλλὰ γνησιώτατα, ἃ. vulg 

Φθρὶ τοῦ, πόκτα. Ὁ, ἀλλὰ καὶ γνησιώτατα:. 
— ———— Ῥ ἕνεκα καὶ ταῦτα G. vulg. ἕνε- 

στά με κἀκεῖνο. κα ταῦτα. 

δικαιοσύνην. σωφροσύνην καὶ προειλόμην 
n φροέχειν τῶν ἄλλων ὧν οὐδὲν ἃ. G. νυ]ρ. τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν 

τὸν γοῦν τῶν ἄλλων δικαιοσύνην καὶ ταύτας προειλόμην. 

ἀφελόμενος (Coraes ἀφέμενος) ὧν τοῖς ἔργοις τοῖς μ. τ, ἔχουσιν 
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μίαν τιμὴν ἔχουσιν, ἀλλὼ τὰς ἐπὶ ταῖς δόξαις ταῖς δὲ 
ἀνδρωγαθίαν γιγνομέναις. Χρὴ δὲ δυκιμάζειν τὰς ἀρε- 
τὰς οὐκ ἐν ταῖς αὐταῖς ἰδέωις ἁπάσας, ἀλλὰ τὴν μὲν 

δικαιοσύνην ἐν ταῖς ἀπορίαις, τὴν δὲ σωφροσύνην ἐν ταῖς 

δυναστείαις, τὴν " δ᾽ ἐγκράτειαν ἐν ταῖς τῶν νεωτέρων ἡλι- 
54 κίαις. ἐγὼ τοίνυν ἐν " πᾶσι τοῖς καιροῖς φανήσομαι πέϊ- 
ραν τῆς ἐμαυτοῦ φύσεως δεδωκώς. ἐνδεὴς " μέν γε χρη- "Ὁ 
μάτων κατωλειφθεὶς οὕτω δίκαιον ἐμαυτὸν παρέσχον ὥστε 
μηδένα λυπῆσαι τῶν πολιτῶν λαβὼν δ᾽ ἐξουσίαν ὥστε 

ποιεῖν ὁ τι ἂν βούλωμαι, σωφρονέστερος τῶν ἰδιωτῶν 
ἐγενόμην τούτων δ᾽ ἀμφοτέρων ἐκράτησα ταύτην ἔχων 
τὴν ἡλικίαν, ἐν ἦ τοὺς πλείστους ἂν εὕροιμεν " πλεῖστα 

55 περὶ τὰς πράξεις ἐξαμωρτάνοντας. Καὶ ταῦτ᾽ ἐν ἑτέροις 
μὲν ἴσως ἂν ὥκνουν εἰπεῖν, οὐχ, ὡς οὐ φιλοτιμούμενος 
ἐπὶ τόϊς πεπρωγμένοις, ἀλλ᾽ ὡς οὐκ ἂν πιστευθεὶς ἐκ ς 
τῶν λεγομένων" ὑμέϊς δ᾽ αὐτοί μοι μάρτυρές ἐστε πάντων 

φότῶν εἰρημένων. ἴΑξιον μὲν οὖν καὶ τοὺς φύσει κοσμίους 
ὄντας ἐπαινεῖν καὶ θαυμάζειν, ἔτι δὲ Υ μᾶλλον καὶ τοὺς 

“μετὰ λογισμοῦ τοιούτους ὄντας. οἱ μὲν γὰρ τύχῃ καὶ μὴ 
γνώμη σωφρονοῦντες τυχὸν ἂν καὶ μεταπεισθέϊεν" οἱ δὲ 
πρὸς τῷ πεφυκένωι καὶ διεγνωκότες ὅτι μέγιστόν ἐστι 
τῶν ἀγαθῶν ἀρετή, δῆλον ὅτι πάντα τὸν βίον ἐν ταύτη τῇὰ 

τάξει διωμένουσι. 
57 Διὰ τοῦτο δὲ πλείους ἐποιησώμην τοὺς λόγους καὶ 

περὶ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν προειρημένων, ἵνω 

μηδεμίαν ὑπολίπω πρόφασιν ὡς οὐ δέ; ποιεῖν ὑμᾶς ἑκόν- 

—— teram Ῥατγουϊαπι, om. —* μὲν 
τ δ᾽ ἐγκράτειαν G. vulg. δὲ καρ- γάρ. 

τερίαν. * πλεῖστα G. νυ]ρ. μάλιστα. 
ἃ πᾶσι τοῖς καιροῖς G. νυν. ΕΥ̓ μᾶλλον καὶ τοὺς G. vulg. 

ἅπασι τοῖς καιροῖς τούτοις. μᾶλλον τοὺς καί. 
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τὰς καὶ προθύμως, ἅττ᾽ ἂν ἐγὼ “ συμβουλεύσω καὶ 
προστάζω. 

58 Φημὶ " δὲ χρῆναι πράττειν ἕκαστον ὑμῶν, ἐφ᾽ ἧς ἐφέ- 
στηκεν, ἐπιμελῶς καὶ δικαίως" καθ᾽ ὁπότερον γὰρ ἂνς 
" ἐλλείπητε τούτων, ἀνάγκη “κακῶς σχεῖν ταύτη τὰς 

— μιδοὴρ ὁ οὖν ἐληγορῆτε μηδὲ καταφρονῦτε τῶν 
προστεταγμένων, ὑπολαμβάνοντες ὡς οὐ παρὰ “ τοῦτ᾽ 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ὡς παρ ἕκαστον τῶν μερῶν ἢ καλῶς ἢ κα- 

κῶς 'τὸ σύμπαν ἕξον, οὕτω σπουδάζετε περὶ αὐτῶν. 
595 Κήδεσθε μηδὲν ἧττον τῶν ἐμῶν ἢ τῶν ὑμετέρων αὐτῶν, 37 

καὶ μὴ νομίζετε μικρὸν ἀγαθὸν εἶνωι τὰς τιμὰς ἃς ἔχου- 
σιν οἱ καλῶς τῶν ἡμετέρων ἐπιστατοῦντες. ᾿Απέχεσθε 

τῶν ἀλλοτρίων, ἵν ἀσφαλέστερον τοὺς οἴκους τοὺς ὑμετέ- 
ὄορους αὐτῶν κεκτῆσθε. Τοιούτους εἶνω; χρὴ περὶ τοὺς 

ἄλλους " ὑμᾶς, οἵόνπερ ἐμὲ περὶ ὑμᾶς ἀξιοῦτε γίγνε- 

σθα!. Μὴ σπεύδετε πλουτεῖν μᾶλλον ἢ χρηστοὶ δοκεῖν 
εἶναι, γιγνώσκοντες ὅτι καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρ-Ὁ 
βάρων οἱ μεγίστας ἐπ᾽ ἀρετῇ δόξας ἔχοντες πλείστων 

6ι ἀγαβῶν δεσπόται καβίσταντωι. Τοὺς χρηματισμοὺς τοὺς 
παρὼ τὸ δίκαιον γιγνομένους ἡγεῖσθε μὴ πλοῦτον ἀλλὰ 
κίνδυνον ποιήσειν. Μὴ τὸ μὲν λαβεῖν κέρδος εἶναι νομό- 

ζετε, τὸ δ᾽ ἀναλῶσαι ζημίαν" οὐδέτερον γὰρ τούτων ἀεὶ 
τὴν αὐτὴν ' ἔχει δύνωμιν, ἀλλ᾽ ὁπότερον ἂν ἐν καιρῷ καὶ 

μετ᾽ ἀρετῆς γίγνηται, τοῦτ᾽ " ὠφελέϊ τοὺς ποιοῦντώς.-ς 

οὐκ τυ! Ε κήδεσθε Θ. νυὶρ. καὶ κήδεσθε. 
τ ΒΡ ἐῥχλείπητε τούτων G. vulg. 5 ὑμᾶς post ἄλλους ὁπ. α. 

ἐλλίπητέ τι τούτων. : ἔχειν Pr. G. 

ταύτῃ κακῶς ἔχειν. 
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6, Μηδὲ πρὸς ἐν χαλεπῶς ἔχετε τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ προσταττο- 
μένων' ὅσοι γὰρ ἂν ὑμῶν περ πλέϊστα τῶν ἐμῶν χρησί- 

μους αὑτοὺς παράσχωσιν, οὗτοι πλεῖστα τοὺς οἴκους τοὺς 

641 αὑτῶν ὠφελήσουσιν. Ὅ τι ἂν ὑμῶν ἕκαστος αὐτὸς αὖ- 

τῷ τύχη συνειδώς, ἡγείσθω μηδ᾽ ἐμὲ λήσειν, ἀλλ᾽ ἐὰ 

καὶ τὸ σῶμα "" τοὐμὸν μὴ παρῇ, " τὴν γε διάνοιαν τὴν 
ἐμὴν οἰέσθω τοῖς γιγνομένοις παρεστάναι" ταύτην γὰρ τὴν 
γνώμην ἔχοντες “ σωφρονέστερον βουλεύσεσθε περὶ ἁπάν- ἃ 

ὄφτων. Μηδὲν ἀποϊρύπτεσθε μήθ᾽ ὧν κέκτησθε μήθ᾽ 

ποιέῖτε μήθ᾽ ὧν μέλλετε πράττειν, εἰδότες ὅτι περὶ τὰ 
κεκρυμμένα τῶν πραγμάτων ἀναγκαῖόν ἐστι πολλοὺς 

φόβους γίγνεσθαι. Μὴ τεχνικῶς ζητεῖτε πολιτεύεσθαι 

μηδ᾽ ἀφανῶς, ἀλλ᾽ οὕτως ἁπλῶς καὶ φανερῶς ὥστε 
μηδ᾽ ἄν τις βούληται ῥώδιον ὑμᾶς εἶναι διαβαλεῖν. e 

65 Δοκιμάζετε τὰς πράξεις, καὶ νομίζετε πονηρὰς μὲν “ ὡς 
πράττοντες λανθάνειν ἐμὲ βούλεσθε, χρηστὰς δὲ περὶ " 
ἐγὼ μέλλω πυθόμενος βελτίους ὑμᾶς νομιέϊν. Μὴ κα- 

τασιωπᾶτε, ἐάν τινώς ὁρᾶτε περὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμὴν πο- 
νηροὺς ὄντως, ἀλλ᾽ ἐξελέγχετε, καὶ νομίζετε τῆς αὐτῆς 
" ζυμίας ἀξίους εἶναι τοὺς συγκρύπτοντας τοῖς ἥ ἁμαρτά- 

δόνουσιν. “ Εὐτυχεῖν νομίζετε μὴ τοὺς λανθάνοντας, ἐάν τι 38 

κακὸν ποιήσωσιν, ἀλλὼ τοὺς μηδὲν ἐξαμαρτάνοντας" τοὺς 
μὲν γὰρ εἰκὸς τοιαῦτω παθεῖν, οἷώ περ αὐτοὶ ποιοῦσι, 

τοὺς δὲ χάριν ἀπολαβεῖν, ἧς ἄξιοι τυγχάνουσιν ὄντες. 

1 αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. βούλεσθε ἃ. vulg. ἃς ἄν πράττοντες 
τὰ τοὐμὸν] om. G. ἐμὲ βούλησθε λανθάνειν. 
Ὁ τήν γε) τὴν α. — —— 
9. σωφρ. βουλεύσεσθε περὶ ὧπάν- 5. ζημίας ἀξίους εἶναι G. vulg. 

των α. vuls. σωφρ. ἄν βουλεύσαι- εἶναι ζημίας —* 
σθε περὶ αὐτῶν. τ ἁμαρτάνουσιν G. vulg. ἐξαμαρ- 

Ρ ὑμᾶς εἶναι διαβαλεῖν G. vulg. τάνουσιν. 
εἶναι ὑμᾶς διαβάλλειν. ἃ εὐτυχεῖν G. vulg. εὐτυχεῖς. 

4 ἃς πράττοντες λανθάνειν ἐμὲ 
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6)" Ἑταιρείας μὴ ποιεῖσθε μηδὲ συνόδους ἄνευ τῆς ἐμῆς 
γνώμης" αἱ γὰρ τοιαῦται συστάσεις ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις 
πολιτείαις πλεονεκτοῦσιν, ἐν δὲ ταῖς μοναρχίαις κινδὺ- 
νεύουσιν. Μὴ μόνον ἀπέχεσθε τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῶν τοιούτων ἐν οἷς ἀναγκαῖόν" 

68 ἐστιν ὑποψίαν " ἐγγίγνεσθαι. Τὴν ἐμὴν φιλίαν — 

λεστάτην καὶ βεβαιοτάτην εἶναι νομέζετε: " Διαφυλάτ-- 

τετε τὴν παροῦσαν κατάστασιν, καὶ μηδεμιᾶς ἐπιθυμεῖτε 

μεταβολῆς, εἰδότες ὅτ, διὰ " τὰς ταραχὰς ἀναγκαῖόν 

ἐστι καὶ τὰς πόλεις ἀπόλλυσθαι καὶ τοὺς οἴκους τοὺς 

6ο ἰδίους ἀναστάτους γίγνεσθαι. Μὴ μόνον τὰς φύσεις αἰ- 
τίας νομίζετε τοῦ χαλεποὺς ἡ " πράους εἶναι τοὺς τυράν-ς 
νους, ἀλλὼ καὶ “τὸν τρόπον τὸν τῶν πολιτῶν᾽ πολλοὶ 

— ἄλννδὰν τῷ οὐρτἀργημέων μων ἐὐμαρουρο ἢ 
κατὰ τὴν “ αὑτῶν γνώμην ἄρχειν ἠναγκάσθησαν. Θαῤ- 

ῥεῖτε " μὴ μᾶλλον διὰ τὴν πραότητα τὴν ἐμὴν ἢ διὰ τὴν 
— αὐτῶν ἀρετήν. Τὴν ἐμὴν ἀσφάλειαν ἄδειαν 

ὑμῶν αὐτοῖς εἶναι γομίζετε" καλῶς γὰρ τῶν περὶ ἐμὲ 
καθεστώτων τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ περὶ εὑμᾶς, ἕξει. d 
Ταπεινοὺς μὲν εἶγωι χρὴ πρὸς τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμήν, ἐμμέ. 

νογτῶς τοῖς " ἔθεσι καὶ διαφυλάττοντας τοὺς νόμους τοὺς 
βασιλικούς, λαμπροὺς ' δ᾽ ἐν ταῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως λει- 
τουργίαις καὶ τοὺς ἄλλοις τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ προσταττομέ- 

Ἴ1νοις. Προτρέπετε τοὺς γεωτέρους ἐπ᾽ ἀρετὴν μὴ μόνον 

* ἑταιρείας μὴ ποιεῖσθε μηδὲ α΄. τὸν τρόπον τῶν. 
. ἑταιρίας μὴ ποιεῖτε μήτε. 4 αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. 

Υ ἐγγίγνεσθαι Ο.. νυΐρ. γίγν- Ἕ«μὴ μᾶλλον διὰ τὴν πραότητα 
σθαι τὴν ἐμὴν Ο.. vulg. μὴ διὰ τὴν ἐμὴν 

ἢ διαφυλάττετε G. vulg. καὶ μᾶλλον πρᾳότητα. 

τον ἀμ, δου νῶν νὰν ε δὰ — — a τ s ὑμᾶς ἕξει α. Ἔ αὖ 

τοιαύτας ταραχάς. τοὺς ἕξει. 
Ὁ πράους] πραοτέρους Ε.. Ὁ ἔθεσι G. vulg. ἤθεσι. 
“ τὸν τρόπον τὸν τῶν G. vulg ᾿ δ᾽ ἐν α. vulg. δ᾽ ἔν τε 
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παραινοῦντες, ἀλλὼ καὶ περὶ τὰς πράξεις " ὑποδεικνύντες 
ΒΒ Ὁ ὁ ὦ 7 Ν * 44 * «θ 7 ἕ Δ.- 

αὐτοῖς ᾿ οἵους εἶναι χρὴ τοὺς ἄνδρως τοὺς ἀγαθούς 
δάσκετε τοὺς παῖδας τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν " βασιλεύε- 
σθαι, καὶ περὶ τὴν παίδευσιν " τὴν τοιαύτην ἐθίζετ᾽ αὐτοὺς 

γηὼς μάλιστα διατρίβειν" “ ἥν γὰρ καλῶς ἄρχεσθαι μά- 

θωσι, ἢ πολλῶν ἄρχειν δυνήσονται, καὶ πιστοὶ μὲν ὄντες 
καὶ δίκαιοι μεθέξουσι τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν, κακοὶ δὲ 
γενόμενοι κινδυνεύσουσι περὶ τῶν ὑπαρχόντων. Μέγιστον 39 
ἡγέσθε “τοῖς παισὶ καὶ βεβαιότατον πλοῦτον παραδώ- 

σειν, ᾿ἢν αὐτοῖς δύνησθε τὴν ἡμετέρων εὔνοιαν κατωλεί-- 

73 πεῖν. ᾿Αθλιωτάτους ἡγέϊσθε καὶ δυστυχεστάτους, ὅσοι 

περὶ τοὺς "πιστεύοντας ἄπιστοι γεγόνωσιν᾽ ἀνάγκη γὰρ 

τοὺς τοιούτους ἀθύμως ἔχοντας καὶ φοβουμένους ᾿" ἅπαν- 
τώ, καὶ μηδὲν μᾶλλον πιστεύοντας τόϊς φίλοις ἢ τόϊς 

γᾳεχθρόϊς, τὸν ἐπίλοιπον χρόνον διώγειν. Ζηλοῦτε μὴ τοὺς 
πλεῖστα κεκτημένους, ἀλλὼ τοὺς μηδὲν κακὸν σφίσιν Ὁ 
αὐτοὺς συνειδότας μετὼ γὰρ τοιαύτης ψυχῆς " ἥδιστ᾽ 

ἄν τις δύνμιτο τὸν βίον διωαγωγεῖν. Μὴ τὴν " κακίαν 

εἴεσθε δύνασθαι: μὲν πλείω τῆς ἀρετῆς ὠφελέω τὸ δ᾽ 

ὄνομνω δυσχερέστερον ἔ ἔχειν, ἀλλ᾽ δίων * ὀνομάτων Υ ἕκω- 

στον τῶν πραγμάτων τετύχηκε, τοιαύτας ἡγέϊσθε καὶ 
γϑτὼς δυνάμεις αὐτῶν εἶναι. Μὴ φθονεῖτε τοῖς παρ᾽ ἐμοὶ 

ἈΚ ὁποδεικνύντες] ὑποδεικνύοντες ἃ, ---καταλιπεῖν. 
1 οἵους G. vulg. ὁποίους. 5. πιστεύοντας ἃ. vulg. πιστεύ- 
m βασιλεύεσθαι] πειθαρχεῖν ἃ. σαντας. 
Ὁ τὴν τοιαύτην ἐθίζετ᾽] τὴν εἰρη- t ἅπαντα G. vulg. ἅπαντας. 

μένην διδάσκετ᾽ G. . ἃ ἥδιστ᾽ ἄν τις δύναιτο τὸν βίον 
ὁ ἣν γὰρ καλῶς α. νυὶρ. ἐὰν διαγαγεῖν G. vulg. ἥδιον ἄν τις τὸν 

γάρ. βίαν δύναιτο διάγε:». 
Ῥ πολλῶν ἄρχειν G. νυ ]σ. πολλῷ x κακίαν οἴεσθε δύνασθαι μὲν 

μᾶλλον. ἄρχειν. πλείω τῆς ἀρετῆς ὠφελεῖν G. vulg. 
4 τοῖς παισὶ καὶ βεβαιότατον) κακίαν δύνασθαι μὲν πλέον τῆς ἄρε- 

καὶ δικαιότατον τοῖς παισὶ ἃ. τῆς ὠφελεῖν νομίζετε, 
τ ᾿ν---καταλείπειν G. vulg. ἐὰν Ὑ ἕκαστον G. vulg. ἕκαστα. 
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πρωτεύουσιν ἀλλ᾽ ἁμιλλᾶσθε, καὶ πειρᾶσθε χρηστοὺς ὑ- 
μᾶς αὐτοὺς παρέχοντες 5 ἐξισοῦσθαι τοῖς προέχουσι. Φι-ς 
λέϊν οἴεσθε δεῖν καὶ τιμῶν οὕσπερ ἂν καὶ ὁ βασιλεύς, ἵνα 
καὶ παρ᾽ " ἐμοῦ τυγχάνητε τῶν αὐτῶν τούτω. Οἷά περ 

παρόντος ἐμοῦ λέγετε, τοιαῦτα " καὶ περὶ ἀπόντος φρο- 
ο΄ ἡδγεϊτε. Τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς ἡμᾶς ἐν τοῖς ἔργοις ἐνδείκνυ- 

β σθε μᾶλλον “ἢ ἐν τοῖς λόγοις. A πάσχοντες ὑφ᾽ ἑτέ- 
ρων ὀργίζεσθε, ταῦτα “τοὺς ἄλλους μὴ ποιεῖτε. Περὶ 
ὧν ἂν ἐν τοῖς λόγοις κατηήγορῆτε, μηδὲν τούτων ἐν τοῖς 
ἔργοις ἐπιτηδεύετε. Τοιαῦτα προσδοκᾶτε πράξειν, οἵ; ἂν ἃ 

77 περὶ ἡμῶν διανοησθε. Μὴ μόνον ἐπαινεῖτε τοὺς ἀγαθοὺς 
ἀλλὼ καὶ μιμεῖσθε. Τοὺς λόγους τοὺς ἐμοὺς νόμους εἷ- 

ς΄ μα " νομίζοντες πειρᾶσθε τούτοις ἐμμένειν, εἰδότες ὅτι τοῖς 
μάλιστα ποιοῦσιν ὑμῶν ' ἁγὼ βούλομαι, ἕ τάχιστα τού- 
τοις ἐξέσται ——— βούλονται. Κεφάλαιον ἢ δὲ 
τῶν εἰρημένων, — — ὑμῶν ἀρχομένους εἶσθε 
δῶν περὶ ὑμᾶς εἶναι; ποιούτους " χρὴ καὶ περὶ τὴν ἀρχὴν ς 

᾿ τὴν ἐμὴν * 
8 Καὶ ταῦτ᾽ ' ἐὰν ποιῆτε, τί δὲ; περὶ τῶν συμβησομόένων 

μακρολογεῖν ; δον 

οἷόν περ ἐν τῷ παρελθόντι; χρόνῳ, καὶ τὰ παρ ἢ 
—⸗ 

αὐτῶν ἐπιδεδωκότα καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμὴν ηὐξημένην καὶ 

ἢ ἐξισῶσθαι Ὁ. νυῖᾳ, ἀξιοῦσθαι. τούτοις τοις. G. vuls. om. ad- 
ἃ ἐμοῦ] μου verbium. 
— δβορο Ω υϑὰφ. ρὲ τιν Α, ορ,.ὦ, 

ἀπόντος. 
ὁτῇ ἂν τῶς Ο νας. ἢ τοῖς: ἂν τούς. 

. ἃ τρὺς ἄλλους H. Wolſus: li- Κ χρὴ καὶ περὶ ἃ. vulg. χρὴ 
bri τοῖς ἄλλους. περί. 

— —————— θα vulg. 1 ἐὰν) ἄνα. 
νομίζετε καὶ πειρᾶσθε. Ὦ ὑμῶν ὑπηρετῆτα, G. vulg. 

Γ ἁγὼ G. vulg. ἅ. " ὑμῶν ὁμοίως ὑπηρετῆται. 
ὃ δον, ὃ. μᾶστω ' 

VOL. II. E 
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79 τὴν πόλιν εὐδαίμονα γεγενημένην. ἄξιον μὲν οὖν τηλικού- 
τῶν ἀγαθῶν " ἕνεκα μηδὲν ἐλλείπειν, ἀλλὰ καὶ πόνους 
καὶ κινδύνους οὑστινασοῦν ὑπενεγκεῖν ὑμῖν δ᾽ ἔξεστι μη- 
δὲν ταλαιπωρηθεῖσιν, ἀλλὰ πιστοῖς μόνον καὶ δικαίοις 

οὖσιν, ἅπαντα ταῦτω διαπράξασθαι". 

— — 

Δ. 

᾿ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ. 

ΠΙΟΛΛΑΚΙΣ ἐθαύμασα τῶν τὰς πανηγύρεις συνάγα- 41 
γόντων καὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας καταστησάντων, ὅτι 

Ν ᾿ * ᾿ς 4 ᾿ 7 * 7 * 

τὰς μὲν τῶν σωμάτων “ εὐεξίας οὕτω μεγάλων δωρεῶν 

ἠξίωσαν, " τοῖς δ᾽ ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἰδίω πονήσασι καὶ τὰς 
ε » ἣν “Σ᾿. , “ — ὦ ὦ 
ἑαυτῶν ψυχὰς οὕτω παρασκευάσασιν ὥστε καὶ τοὺς ἄλ-- 

λους ὠφελεῖν δύνασθαι, τούτοις δ᾽ οὐδεμίαν τιμὴν ἀπέ. 

2 νειμῶν, ὧν εἰκὸς ἦν αὐτοὺς μᾶλλον ποιήσασθαι πρόνοιαν" Ὁ 

τῶν μὲν γὰρ ἀθλητῶν δὶς τοσαύτην ῥώμην λαβόντων οὐδὲν 

ἂν πλέον γένοιτο τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς δὲ ἀνδρὸς εὖ Φρονή- 

σάντος ὥπαντες ἂν ἀπολαύσειαν οἱ βουλόμενοι κοινωνεῖν 
»" ΕῚ ͵΄7 ͵ ⸗ — 7 ⸗ δ 4 «ς 7 

3 τῆς ἐκείνου διανοίως. οὐ μὴν ἐπὶ τούτοις ἀθυμήσας εἷλό- 

μὴν ῥαθυμεῖν, ἀλλ᾽ ἱκανὸν νομίσας ὦθλον ἔσεσθαί μοι τὴν 

δόξαν τὴ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου Ὑ γενησομένην ἥκω συμβου- 

λεύσων περί τε τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ 

τῆς ὁμονοίας τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι, πολ-- 

λοὶ τῶν προσποιησωμένων εἶναι σοφιστῶν ἐπὶ τοῦτον τὸν 2 

π ἕνεκα μηδὲν] ἕνεκα καὶ μηδὲν α. 4 εὐεξίας" εὐτυχίας G. 
o Subscribit G. νικοκλῆς ἢ κύ- Τ᾿ τούτοις δ᾽ —** G. vulg. 

πρίοι. τοὔτοις Ἔν 
» ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ G. 



P. 42. ΠΑΝΗΓΥΎΥΡΙΚΟΣ. δι 

4 λόγον ὥρμησαν, ἀλλ᾽ ἅμα μὲν ἐλπίζων " τοσοῦτον δὲοΐ- 
σειν ὥστε ἱτόις ἄλλοις μηδὲν πώποτε δοκεῖν εἰρησθα: περὶ 
αὐτῶν, ἅμα δὲ προκρίνας τούτους καλλίστους εἶναι τῶν 

λόγων, οἵτινες περὶ μεγίστων τυγχάνουσιν ὄντες καὶ τούς 
τε λέγοντας μάλιστ᾽ ἐπιδεικνύουσι καὶ τοὺς ἀκούοντας 

5 πλεῖστ᾽ ὠφελοῦσιν, ὧν εἷς οὗτός ἐστιν. ἔπειτ᾽ οὐδ᾽ οἱ και- 
ροΐ πω παρεληλύθασιν, ὥστ᾽ ἤδη μάτην εἶναι τὸ μεμνη- 
σθαι περὶ " τούτων. τότε γὰρ χρὴ παύεσθαι " λέγοντας, 
ὅταν ἢ τὰ πράγματα λάβη τέλος καὶ μηκέτι δέη βου-Ὁ 

λεύεσθαι περι ᾽ αὐτῶν, ἢ τὸν λόγον ἴδη τις ἔχοντα πέρας, 
6 ὥστε μηδεμίαν λελέϊφθαι τοῖς ἄλλοις ὑπερβολήν. ἕως δ᾽ 
ἂν τὼ μὲν ὁμοίως ὥσπερ πρότερον φέρηται, τὰ δ᾽ εἰρημένα 
φαύλως ἔχοντα τυγχάνη, πῶς οὐ χρὴ σκοπεῖν καὶ φιλο- 

σοφεῖν τοῦτον τὸν λόγον, ὃς ἣν κατορθωθῇ, καὶ τοῦ πολέ- 
μου τοῦ πρὸς ἀλλήλους καὶ 

7 καὶ τῶν μεγίστων κακῶν ἡμᾶς ἀπαλλάξει; Πρὸς δὲς 
τούτοις, εἰ μὲν μηδαμῶς ἄλλως οἷόν τ᾽ ἦν δηλοῦν τὰς 

πράξεις ἀλλ᾽ ἢ διὰ μιᾶς ἰδέας, εἶχεν ἄν τις ὑπο- 

λαβεϊν ὡς περίεργόν ἐστι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκείνοις λέ- 

8 γοντῶ πάλιν ἐνοχλεὶν τοὺς ἀκούουσιν" ἐπειδὴ δ᾽ οἱ λόγοι 

ἃ τοιαύτην ἔχουσι τὴν φύσιν, " ὥσθ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι περὶ " τῶι 
αὐτῶν πολλαχῶς ἐξηγήσασθαι, καὶ τά τε μεγάλα τα- 
πεινὼ ποιῆσαι καὶ τοῖς μικρόϊς μέγιθος “ περιθεῖναι, καὶ 
τὰ παλαιὰ καινῶς " διελθεῖν καὶ περ τῶν γεωστὶ γεγε- ἃ 
νημένων ἀρχαίως. εἰπεῖν, οὐκ ἔτι φευκτέον ταῦτ᾽ ἐστὶ πῦρ 

ὧν ἕτεροι πρότερον εἰρήκασιν, ἀλλ᾽ ἄμεινον ἐ ἐκείνων εἰπεῖν 

"8. σοσοῦτον διοίσειν G. vulg. το- τ τῆς παρούσης} Artieulum om. 
σοῦτον αὐτῶν διοίσειν. ᾿ α. 

- Ἶ σοῖς ἄλλοις μηδὲν πώποτε) τώ- 8. τρμχύτην] ταύτην G. 
πότε μηδὲν τοῖς ἄλλοις G. Ὁ ὥσθ᾽ ὡς pr. G. 

ἃ φῳύτων Ὁ. νυΐρ. αὐτῶν. ς τῶν αὐτῶν] τὸν αὐτὸν Θ. 
x χέγωτας G. vulg. λέγοντα. d περιθεῖναι, G. vulg. προσθεῖναι. 
Ὁ αὐτῶν) αὐτὸν pr. G. « διελθεῖν ἃ. vulg. διεξελθεῖν. 
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9 πειρατέον. αἱ μὲν γὰρ πράξεις αἱ προγεγενημέναι κοιναὶ 
πᾶσιν ἡμῖν κατελείφθησαν, τὸ δ᾽ ἐν καιρῷ ταύταις κα- 

ταχρήσασθαι καὶ τῷ πρσήκωτα περὶ ἑκάστην ἐνβυμνηβη- 
ναι καὶ τοῖς ὀνόμασιν εὖ διαθέσθαι τῶν εὖ φρονούντων ἴδιόν 

τοέστιν. ἡγούμωι δ᾽ οὕτως ἂν μεγίστην ἐπίδοσιν λαμβάνειν ς 
καὶ τὰς ἄλλας τέχνας καὶ τὴν περὶ τοὺς λόγους φιλο- 

σοφίαν, εἴ τις ' θαυμάζοι καὶ τιμῴη μὴ τοὺς πρώτους τῶν 

Β ἔργων ἀρχομένους, ἀλλὰ τοὺς " ἄρισθ᾽ ἕκαστον αὐτῶν 
ἐξεργαζομένους, μηδὲ τοὺς περὶ τούτων ᾿ζπώντας λέγειν 43 

περὶ ὧν μηδεὶς πρότερον εἴρηκεν, ἀλλὼ τόὺς οὕτως ἐπι- 
στωμένους εἰπεῖν ὡς οὐδεὶς ἂν ἄλλος δύναιτο. 

11: Καΐτοι τινὲς ἐπιτιμῶσι τῶν λόγων τοῖς ὑπὲρ τοὺς ἰδιώ- 
τς ἔχουσι καὶ λίαν ὠπηκριβωμένοις᾽ καὶ τοσοῦτον διη- 

μαρτήκασιν ὥστε τοὺς πρὸς ὑπερβολὴν πεπονημένους πρὸς 
τοὺς ἀγῶνας τοὺς περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων σκοποῦσιν, 
ὥσπερ ὁμοίως " δέον ἀμφοτέρους ἔχειν, ἀλλ᾽ οὐ τοὺς μὲν᾽ 
ἀσφαλῶς τοὺς δ᾽ ἐπιδεικτικῶς, ἢ σφας μὲν διορῶντας ὃ 
τὰς — * τὸν δ᾽ ἀκριβῶς “τἰστάμενον λέγειν ἀ- 

τ,πλῶς οὐκ ' ἂν δυνάμενον. εἰπεῖν. οὗτοι μὲν οὖν οὐ λελήθα- 

σιν ὅτι " τούτους ἐπαινοῦσιν ὧν ἐγγὺς αὐτοὶ τυγχάνουσιν 
ὄντεξ᾽ ἐμοὶ δ᾽ οὐδὲν πρὸς τὸὺς τοιούτους ἀλλὰ πρὸς ἐκεί- 

γους ἐστὶ τοὺς οὐδὲν ἀποδεξομένους " τῶν εἰκῇ λεγομένων, 

ἀλλὼ δυσιχεραωνοῦντως καὶ ζητήσοντας ἰδεὶν τι τοιοῦτον ἐν 

τοῖς ἐμοῖς, οἷον παρὼ τοῖς ἄλλοις οὐχ, εὑρήσουσιν. προς 

οὺς ἔτι μικρὸν ὑπερ ἐμαυτοῦ βρωσυνώμενος, ἤδὴ περὶ τοὺς 

τιμῴη καὶ θαυμάζοι. 
— ἔων Ὁ. σῶς, λιν 

ἔ θαυμάζοι καὶ τιμῴη 6. vulg. φοτέρους δέον. 
Ι 

h ἄρισθ᾽ ἕκαστον αὐτῶν G. vulg. Ρ' 
ἄριστα αὐτῶν ἕκαστον. ἐστὶν G. vulg. — —* 

ἱ ζητοῦντας Ε΄. vulg. ζητοῦντάς πρὸς ἐκείνους. 
χε; Ὁ Ι 5 τῶν εἰκῇ G. vulg. εἰκῇ τῶν. 

Κ δέον ἀμφοτέρους G. vulg. ἀμ- ο οἷον G. vulg. λόγοις ὅ, 
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13 πρώγματος ποιήσομαι τοὺς λόγους. τοὺς μὲν γὰρ ἀλ- 
λους ἐν τοῖς προοιμίοις ὁρῶ καταπραῦνοντας τοὺς ἀκροα- 
τάς, καὶ προφασιζομένους ὑπὲρ τῶν μελλόντων ῥηθήσε- 
σθαι, καὶ λέγοντας τοὺς μὲν ὡς ἐξ ὑπογυίου γέγονεν αὐὖ- 

τὸϊς ἡ παρασκευή, τοὺς δ᾽ ὡς χαλεπόν ἐστιν ἢ ἴσους τοὺς 

———— 
τοῦ πράγματος ἀξίως εἴπω καὶ τῆς δόξης τῆς ἐμαυτοῦ ἃ 
καὶ τοῦ χρόνου, μὴ μόνον τοῦ περὶ τὸν λόγον ἡμῖν διω- 
τριφθέντος ἀλλὰ καὶ σύμπαντος οὗ βεβίωκα, παρακε- 

λεύομαι μηδεμίαν μοι συγγνώμην ἔχειν, ἀλλὰ καταγε- 
λῶν καὶ καταφρονεῖν" οὐδὲν γὼρ ὁ τι τῶν τοιούτων οὐκ 
ἄξιός “ εἰμι πάσχειν, εἴπερ μηδὲν " τῶν ἄλλων διαφέρων 
οὕτω μεγάλας "ποιοῦμαι τὰς ὑποσχέσεις. Περὶ μὲν 
οὖν τῶν ἰδίων ταῦτώ μοι προειρήσθω, 

15. Περὶ δὲ τῶν κοινῶν, ὅσοι μὲν εὐθὺς ἐπελθόντας διδά- ε 

σκουσιν “ὡς χρὴ διαλυσαμένουν τὰς πρὸς ἡμᾶς αὐτὸς 
ἔχθρας ἐπὶ τὸν βάρβαρον τραπέσθαι, καὶ διεξέρχονται 
τάς τὲ συμφορὰς τὰς ἐκ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς ἀλλή- 
λους ἡμὶν γεγενημένας καὶ τὰς ὠφελείας τὰς ἐκ τῆς 
στρατείας τῆς ἐπ᾿ ἐκέϊνον ἐσομένας, ἀληθη μὲν λέγουσιν, 
οὐ μὴν " ἐντεῦθεν ποιοῦνται: τὴν ἀρχὴν, ὅθεν ἂν μάλιστα 44 

τό υστῆσωι ταῦτ δυνηθεῖεν. τῶν γὰρ Ἑλλήνων οἱ μὲν " ὑφ᾽ 
ἡμῖν οἱ δ᾽ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις εἰσίν; αἱ γὰρ πολιτεῖαι, 

δὲ ὧν οἰκοῦσι τὼς πόλεις, οὕτω τοὺς πλείστους αὐτῶν 
διειλήφασιν. ὅστις οὖν οἴεται τοὺς ἄλλους κοινῇ τι πρά- 
ξειν ἀγαθόν, τὴν ἂν τοὺς προεστῶτας αὐτῶν , διαλλάξη, 

τ). λίαν ἁπλῶς ἔχει καὶ πόῤῥω τῶν πρωγμάτων ἐστίν. ἀλλᾷ 

— ἰνὼς δύγνυν τῷ μεγέθει δι νο σωδυνδβέκε οκεςτύρο 

παρασχεῖν - γα. εἰμὺ μὴ πάσχειν. ὀ ὑφ᾽ Θ. νυὶρ. ἐφ΄. 
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δέ "τὸν μὴ μόνον ἐπίδειξιν ποιούμενον ἀλλὰ καὶ δὲα- Ὁ 
πράξασθαί τι βουλόμενον ἐκείνους τοὺς λόγους ζητεῖν, οἵ 

τινες ᾽ τὼ πόλη τούτω πείσουσιν ἰσομοιρήσαι πρὸς ἀλλή- 

λας καὶ τάς θ᾽ ἡγεμονίας διελέσθαι, καὶ τὰς πλεονεξίας 
ὡς νῦν παρὼ τῶν Ἑλλήνων ἐπιθυμοῦσιν αὐταῖς γίγνε- 

ιϑσθαι, ταύτας παρὰ τῶν βαρβάρων ποιήσασθαι. τὴν μὲν 

οὖν ἡμετέραν πόλιν ῥάδιον ἐπὶ ταῦτα " προαγαγέν, Λά-ο 
κεδαιμόνιοι δὲ νῦν. μὲν ἔτι " δυσπείστως ἔχουσι παρειλή- 

φασι γὰρ ψευδὴ λόγον, ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἡγεῖσθαι πά- 

τριον᾽ ἣν δ᾽ ἐπιδείξῃ τις αὐτοὺς ταύτην τὴν τιμὴν ἡμετέ- 

ραν οὖσαν μᾶλλον ἢ ἢ κείνων, τάχ᾽ ἂν ἐώσαντες τὸ δὲα- 

το κριβοῦσθωι περὶ τούτων ἐπὶ τὸ συμφέρον ἔλθοιεν. Ἐχρῆν 
μὲν οὖν καὶ τοὺς ἄλλους ἐντεῦθεν ἄρχεσθαι καὶ μὴ πρό- 
τερον περὶ τῶν ὁμολογουμένων συμβουλεύειν, “ πρὶν ἢ περὶ 

τῶν ἀμφισβητουμένων ἡμᾶς " ἐδίδαξαν ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἀμ- 

φοτέρων ἕνεκω προσήκει περὶ ταῦτω ποιήσασθα: τὴν πλεί- ἃ 

στήν διατριβήν, μάλιστα μὲν ἵνω προὔργου τὶ γένηται καὶ 
παυσάμενοι τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς “ φιλονικίας κοινῇ τοῖς 

20 βαρβάροις πολεμήσωμεν, εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀδύνατον, ἵνα 

δηλώσω τοὺς ἐμποδὼν ὄντας τῇ τῶν Ελλήνων εὐδαιμονία, 

καὶ πᾶσι γένηται φανερὸν ὅτι καὶ πρότερον ἡ πόλις ἡμῶν 

δικαίως τῆς θαλάττης ἦρξε καὶ νῦν οὐκ ἀδίκως ᾿ἀμφισ- 

21 βητέ! τῆς ἡγεμονίας. τοῦτο μὲν γὰρ εἰ δέ! τούτους ἐφ᾽ 

ἑκάστῳ τιμᾶσθαι τῶν ἔργων τοὺς ἐμπειροτώτους ὄντως ε 

Χ τὸν ---- ποιούμενον — βουλόμενον Ῥ κείνων G. qui ita solet post 
6. vulg. τοὺς---ποιουμένους----βουλο- vocalem: vulg. ἐκείνων. 
μένους. ᾽ “ πρὶν ἢ περὶ G. vulg. πρὶν περί. 

y τὼ πόλη τούτω] τὼ πόλεε τού- d ἐδίδαξαν G. vulg. ἀπαλλάξαι. 
τω, litteris ἐε ἃ correctore posi- “ φιλονικίας G. vulg. φιλονει- 

5, G. vulg. τὰς πόλεις ταύτας. κίας. — 
2 προαγαγεῖν G. vulg. προσαγα- Γ ἀμφισβητεῖ τῆς G. νυΐς- ἀμ- 

γεῖν. φισβητεῖ περὶ τῆς. 

ἃ δυσπείστως) δυσπίστως G. 
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καὶ μεγίστην δύναμιν ἔχοντας, ἀναμφισβητήτως ἡμῖν 
προσήκει τὴν ἡγηωνίαν ἀπολαβέϊν, "ἥν περ πρότερον 

ἐτυγχάνομεν ἔχοντες᾽ οὐδὲς γὰρ ἂν * πόλιν ἐπι- 
δείξειε τοσοῦτον ἐν τῷ πολέμῳ τῷ κατὰ "γῆν ὑπερέχου- 
σαν, ὅσον τὴν ἡμετέραν ἐν τοῖς ——— τοῖς κατὰ θά- 45 

χλλάτταν διαφέρουσαν. τοῦτο δ᾽ εἴ τινες ταύτην μὲν μὴ 
ἐγομίζουσι δικαίαν εἶναι τὴν κρίσιν, ἀλλὰ πολλὰς τὰς 
μεταβολὰς γίγνεσθαι (τὰς γὰρ δυναστείας οὐδέποτε τοῖς 
αὐτόϊς παραμένειν), ἀξιοῦσι δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχειν ὥσπερ 

ἄλλο τι γέρας ἢ τοὺς πρώτους τυχόντας ταύτης τῆς. τι- 

β — — 

a τας," ἡγοῦ ἡγοῦμαι καὶ " τούτους εἶναι μεθ᾽ ἡμῶν" ὅσω γὰρ 
ἄν τις ' ποῤῥωτέρωθεν σκοπῆ περὶ τούτων ἀμφοτέρων, το- Ὁ 

τ σούτῳ ᾿ πλέον ἀπολείψνομεν τοὺς " ἀμφισβητοῦντας. ὁ- 

μολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι 

καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν “ ἀνθρώποις ὀνομαστοτά- 
τήν οὕτω δὲ ἢ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης, ἐπὶ τοῖς ἐχο- 

24 μένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶ ταύ- 

τήν γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ, ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην κα- 
τωλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μεγάδες συλλεγώτες, Ν 
ἀλλ᾽ οὕτω κα λώρυνιὶ — — ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ 

ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, 
᾿αὐτόχθονες ὅ ὄντες καὶ "τῶν ἐνιμάώτων τῶρ αὐτῶ, ὧσπερ 

25 τοὺς οἰκειοτάτους, τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν μόνοις 

γὰρ ἡμῖν τῶν Ἑλλήνων τὴν αὐτὴν τροφὸν καὶ πατρίδα 

— * ον! ἥν. 8 ἀμφισβητοῦντας Ὁ. vulg. ἀμ- 
Ἀ γῆν} τὴν α φισβητοῦντας περὶ αὐτῶν. 
ἱ νομίζουσι G. νυΐρ. νομέζωσι. o ἀνθρώποις ἀνθρώποις οἷς pr. G. 
Κ χούτους εἶναι G. vulg. τούτους Ρ καλῆς τῆς G. vulg. καλλίστης. 

y εἶναι. 4 τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ 
—— G. vuls. τοῖς ὀνόμασι τοῖς αὐτοῖς. 

τ ὥσπερ. 

Ἢ πλέον G. vulg. πλεῖον. 

Ἑ4 
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καὶ μητέρα καλέσωι προσήκει. καίτοι χρὴ τοὺς εὐλόγως 
μέγω φρονοῦντας καὶ περὶ τῆς ἡγεμονίας δικαίως ἀμυ- ἃ 
φισβητοῦντας καὶ τῶν " πατρίων πολλώκις μεμνημένους 
τοιαύτην τὴν ἀρχὴν τοῦ γένους ἔχοντας φαίνεσθαι. 

26 Τὰ “μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ὑπάρξαντα καὶ παρὼ τῆς τύχης 
δωρηθέντα τηλικαῦθ᾽ ἡμῖν τὸ μέγεθός ἐστιν᾽ ὅσων δὲ τοῖς 
ἄλλοις ἀγαθῶν αἴτιοι γενόναμεν, οὕτως ἂν κάλλιστ᾽ ἐξε- 

τάσαιμεν, εἰ τόν τε χρόνον ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ τὰς πράξεις ε 
27 τὰς τῆς πόλεως ἐφεξῆς διέλθοιμεν" εὑρήσομεν γὰρ αὐτὴν 

οὐ μόνον τῶν πρὸς τὸν πόλεμον κινδύνων ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἄλλης κατασκευῆς, ἐν ἥ κατοικοῦμεν καὶ μεθ᾿ ἧς πολι- 
τευόμεθω καὶ " δὲ ἣν ζῆν δυνώμεθα, σχεδὸν ἁπάσης αἰ- 

τίαν οὖσαν. ἀνάγκη δὲ προωιρεῖσθωι τῶν εὐεργεσιῶν μὴ 
τὼς διὼ μικρότητα διωλωθούσως ᾿ καὶ κατασιωπηθείσας; 46 
ἀλλὼ τὰς διὼ τὸ μέγεθος ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων καὶ 
πάλαι καὶ γὺν καὶ πανταχοῦ καὶ λεγομένας καὶ μνη- 

μονευομέγας. 
48 Πρῶτον μὲν ἅ τοίνυν, οὗ πρῶτον ἡ φύσις ἡμῶν ἐδεήθη, 

διὼ " τῆς πόλεως τῆς ἡμετέρως ἐπορίσθη" καὶ γὰρ εἰ μυ- 
βθώδης ὁ λόγος γέγονεν, ὅμως "αὐτῷ καὶ γὺν ῥηθῆναι 

προσήκει. Δήμητρος γὰρ Ὑ ἀφικομένης εἰς τὴν " χώραν 
ὅτ᾽ ἐ7 — τῆς Κόρης ἁρπασθείσης, καὶ ) πρὸς τοὺς — 
γόνους " ἡμῶν εὐμενῶς διωτεθείσης ἐκ τῶν εὐεργεσιῶν ὥς ἢ 

29 οὐχ, οἷόν τ᾽ ἄλλοις ἢ τόϊς μεμυημένοις ἀκούειν, καὶ δού- 

σῆς " δωρεὰς αἵπερ μέγισται τυγχάνουσιν οὖσαι, τούς τε 
καρπούς, οἱ τοῦ μὴ θηριωδῶς ζῆν ἡμᾶς αἴτιοι γεγόνασι, 

r πατρίων ἃ. vulg. πατρῴων. Υ ἀφικομένης G. vulg. ἀφικνου- ἡ 
διὸ} μεθ᾽ pr. G. — 

t χαὶ κατασιωπηθείσας} om. pr. ξ χώραν ὅτ᾽ ἃ. vulg. — ἡμῶ 
α. * 

ἃ φρίγυν G. vulg. οὖν. ' ὁ ἡμῶν G. ναῖε. τοὺς ἡμετέρους 
ν γῆς πόλεως) om. pr. G. Ὁ δωρεὰς αἵπερ ἃ. ——*— —* 
Χ αὐτῷ G. vulg. αὐτόν. διττὰς αὕπερ. 
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καὶ τὴν τελετήν, ἧς οἱ “ μετασχόντες περί τε τῆς τοῦ βίου 
τελευτῆς καὶ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος " ἡδίους τὰς ἐλπίδας 
ἔχουσιν, οὕτως ἡ πόλις ἡμῶν οὐ μόνον θεοφιλῶς ἀλλὰ 
καὶ φιλανθρώπως ἔσχεν, ὥστε κυρία γενομένη “ τοιούτων ς 

ἀγαθῶν οὐκ ἐφθόνησε τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ ὧν ἔλαβεν ἅπα- 
8οσι μετέδωκεν. καὶ τὰ μὲν ἔτι καὶ νῦν καθ᾽ “ἕκαστον τὸν 

ἐνιωυτὸν δείκνυμεν, τῶν δὲ συλλήβδην ὅ τὰς χρείας καὶ 
τὰς ἐργασίας καὶ τὰς ὠφελίας τὰς ἀπ᾽ αὐτῶν γιγνομέ- 
νας " ἐδίδαξεν. Καὶ τούτοις ἀπιστεῖν ' μικρῶν ἔτι προσ- 
τεθέντων οὐδεὶς ἂν ἀξιώσειεν. πρῶτον μὲν γάρ, ἐξ ὧν ἄν 
τις καταφρονήσειε τῶν λεγομένων ὡς ἀρχαίων ὄντων, ἐκ 
τῶν αὐτῶν τούτων εἰκότως ἂν καὶ τὰς πράξεις γεγενή- ἃ 

31 σθαι νομίσειεν" διὼ γὰρ τὸ πολλοὺς εἰρηκέναι καὶ πάν- 
τὰς ἀκηκοέναι προσήκει μὴ καινὰ μέν, πιστὰ δὲ δοκεῖν 
εἶναι τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν. ἔπειτ᾽ οὐ μόνον ἐνταῦθα 

καταφυγῶν ἔγημεν; ὅτι τὸν λόγον καὴ τὴν φήμην ἐκ 
πολλοῦ παρειλήφαμεν, ἀλλὼ καὶ σημείοις μείζοσιν ἢ ; 
— — —— αἱ μὲν γὰρ 
πλεῖσται τῶν πόλεων ἢ ὑπόμνημα τῆς παλαιᾶς εὐεργε- ε 

ἀποπέμπουσι, ταῖς δ᾽ ἐκλειπούσαις πολλάκις ἡ Πυθία 

προσέταξεν ἀποφέρειν τὰ μέρη τῶν καρπῶν καὶ ποιεῖν 
33 πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν τὰ πάτρια. καίτοι περὶ τί- 

γων χρὴ ' μᾶλλον πιστεύειν ἢ περὶ ὧν ὁ τε θεὸς ἀναιρεῖ 47 
καὶ πολλοὶς τῶν Ἑλλήνων συνδοκεῖ, καὶ τά τε πάλαι 

ς μετασχόντες G. vulg. μετέ- 
χόντες. 

ἃ ἡδίους τὰς] ἡδίστους G. 
5 τοιούτων} τοσούτων G. 

Ἔ τὰς χρείας καὶ τς ἐργασίας ματα. 
καὶ τὰς ὠφελίας τὰς ἀπ᾽ G. vulg. ᾿ μᾶλλον G. vulg. μάλιστα. 
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ῥηθέντα τοῖς παροῦσιν ἔργοις συμμαρτυρεῖ, καὶ τὰ γῦν 
34 γιγνόμενα τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων εἰρημένοις ὁμολογέϊ 5; Χωρὶς 

δὲ τούτων, "ἣν ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐάσαντες ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
» ἃ ὦ .“ * — * ΄ 8. 4, σκοπῶμεν, εὑρήσομεν ὅτι τὸν [βίον οἱ πρώτοι φανέντες ἐπὶ 

γῆς οὐκ εὐθὺς οὕτως ὥσπερ νῦν ἔχοντω κατέλαβον, ἀλλὰ 

κατὼ μικρὸν " αὐτοὶ συνεπορίσαντο. τίνας οὖν χρὴ μᾶλ- 
λον νομίζειν ἢ δωρεὰν παρὼ τῶν θεῶν λαβεῖν ἡ ζητοῦντας ἢ 

35 αὐτοὺς ἐντυχεῖν: οὐ τοὺς ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένους καὶ 

πρώτους γενομένους καὶ πρός τε τὰς τέχνας εὐφυέστά- 

τους ὄντας καὶ πρὸς τῷ τῶν θεῶν εὐσεβέστατα διακειμέ- 
γους ; καὶ μὴν ὅσης προσήκει τιμῆς τυγχάνειν τοὺς τηλι- 
κούτων ὠγαθῶν αἰτίους, “ περίεργον διδάσκειν" οὐδὲὶς γὰρ 
ἣΝ 7 Ν 7 J ΄ “ «» “ » 

ἂν δύναιτο ἢ δωρεὼν τοσαύτην τὸ μέγεθος εὑρεῖν, ἥ τις ἴση 

τοῖς πεπρωγμένοις ἐστίν. 
36 Περὶ μὲν οὖν τοῦ μεγίστου τῶν εὐεργετημάτων καὶ ς 

πρώτου γενομένου καὶ πᾶσι κοινοτάτου ταῦτ᾽ "“ εἰπεῖν ἔχρ- 
Ν δὲ * — 7 ἥν ΗΝ * * 

μεν. περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἑὁρώσω τοὺς μὲν βαρ- 
᾿ βάρους τὴν πλείστην τῆς χώρας κατέχοντας, τοὺς δ᾽ 

« ᾽ Ν ⸗ r * J ** 

Ἑλληνας εἰς μικρὸν τόπον ᾿ κατακεκλειμένους καὶ διῶ 
σπανιότητα τῆς γῆς ἐπιβουλεύοντάς τε σφίσιν αὐτόϊις καὶ 

στρατείας ἐπ᾽ ἀλλήλους ποιουμένους, καὶ τοὺς μὲν δὲ 

ἔνδειαν τῶν καθ᾿ ἡμέραν τοὺς δὲ διὼ τὸν πόλεμον ἀπολ- ἃ 

37 λυμένους, οὐδὲ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχοντα περιέϊδεν, ἀλλ᾽ ἡγε-; 

μόνας εἰς τὰς πόλεις ἐξέπεμψε, οἱ παρωλαβόντες τοὺς 
μάλιστα βίου δεομένους, στρατηγοὶ καταστάντες αὐτῶν 
καὶ πολέμῳ κρατήσαντες τοὺς βαρβάρους, πολλὰς μὲν 
ἐφ᾿ "ἑκατέρας τῆς ἠπείρου πόλεις ἔκτισαν, ᾿ ἁπάσας δὲ 

τῷ ἣν G. vulg. ἐάν. εἰπεῖν. 
Ὁ αὐτοὶ G. vulg. αὑτοῖς. τ κα λειμένους G. vulg. κα- 
o περίεργον G. vulg. πάρεργον. τακεκλεισμένους. 
Ρ δωρεὰν τοσαύτην Ὁ. vulg. δω- 5. ἑκατέρας G. vulg. ἑκάτερα. 

ρεᾶς τοσαύτης. ἐς ἁπάσας ἃ. vulg. πάσας. 
4 εἰπεῖν ἔχομεν ἃ. vulg. ἔχομεν 
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τὰς νήσους κατῴκισαν, ἀμφοτέρους δὲ καὶ τοὺς ἀκολου- 

38θήσαντας καὶ τοὺς ὑπομείναντας ἔσωσαν τοῖς μὲν γὰρ 
ἱκανὴν τὴν οἴκοι χώραν κατέλιπον, τοῖς δὲ πλείω τῆς ἃ 

᾿ ὑπαρχούσης ἐπόρισαν᾽ ἅπαντα γὰρ περιεβάλοντο τὸν 
τόπον, ὃν νῦν τυγχάνομεν κατέχοντες. ὥστε καὶ τοῖς 
ὕστερον βουληθεῖσιν ἀποικίσαι τινὰς καὶ μιμήσασθαι τὴν 
πόλιν τὴν ἡμετέραν πολλὴν ῥωστώνην ἐποίησαν᾽ οὐ γὰρ 

αὐτοὺς ἔδει κτωμένους χώραν διακινδυνεύειν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν 48 

39 * ἡμῶν ἀφορισθεῖσαν, εἰς ταύτην οἰκεῖν ἰόντας. καΐτοι 
τίς ἂν ταύτης —— " ἐπιδείξειεν ἢ πατριωτέραν τῆς 
πρότερον γενομένης "πρὶν τὰς πλείστας οἰκισθῆναι τῶν 
Ἑλληνίδων πόλεων, ἢ μᾶλλον. συμφέρουσαν τῆς τοὺς μὲν 

βαρβάρους ἀναστάτους ποιησάσης, τοὺς δ᾽ Ἕλληνας ̓ εἰς 
ι τοσαύτην εὐπορίαν προωγαγούτσης ; 

' 40. Οὐ τοίνυν, ἐπειδὴ τὰ μέγιστα συνδιέπραξε, τῶν ἄλ- 
λῶν ὠλεγώρησεν, ἀλλ᾽ ἀρχὴν μὲν ταύτην ἐποιήσατο τῶν 

εὐεργεσιῶν, τροφὴν τοῖς δεομένοις εὑρεῖν, ἥνπερ χρὴ τοὺς 
41: μέλλοντας καὶ περὶ τῶν ἄλλων "ἡ καλῶς διοικήσειν, ἥγου-" 

μένη δὲ τὸν βίον τὸν ἐπὶ τούτοις μόνον οὕτω τοῦ ζῆν ἐπι- 
θυμεῖν ἀξίως ἔχειν οὕτως ἐπεμελήθη καὶ τῶν λοιπῶν, 
ὥστε τῶν παρόντων τοῖς ἀνθρώποις ἀγαθῶν, ὅσα μὴ 
ὃ" παρὼ θεῶν ἔχομεν ἀλλὰ δὲ ἀλλήλους ἡμῶν γόγονε, μη- 
δὲν μὲν ἄνευ τῆς πόλεως τῆς ἡμετέρας εἶναι, τὰ δὲ πλεῖ- 

4φλστα διὼ ταύτην γεγενῆσθαι. παραλαβοῦσα γὰρ τοὺς ς 
Ἕλληνας ἀνόμως ζῶντας καὶ σποράδην οἰκοῦντας, καὶ 
τοὺς μὲν ὑπὸ δυναστειῶν ὑβριζομένους τοὺς δὲ δὲ ἀναρ- 

, Φ ἡ, — “Ψ ΄“ ᾳ οἷ ᾿ 

χίων ἀπολλυμένους, καὶ τούτων τῶν κώκων αὑτοὺς ἐπ- 

υ ἐπιδείξειο om. pr. G. 5. καλῶς] καλῶν καλῶς G. 
* ᾳρὶν τὰς πλείστας G. vulg. 8. παρὰ θεῶν G. vulg. παρὰ τῶν 

πρὶν πλείστας. θεῶν. 
Υ εἰς G. vulg. ἐπί, 
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ἤλλαξε, τῶν μὲν κυρία γενομένη, τοῖς δ᾽ αὑτὴν παρά- 

δειγμα ποιήσασα᾽ πρώτη γὰρ καὶ νόμους ἔθετο καὶ πο- 
43 λιτείαν κατεστήσατο. δῆλον δ᾽ ἐκέϊθεν᾽ οἱ γὰρ ἐν ἀρχῇ 

, περὶ τῶν φονικῶν ἐγκαλέσαντες, καὶ βουληθέντες μετὰ ἃ 

λόγου καὶ μὴ μετὰ βίας διωλύσασθαι τὰ πρὸς ἀλλή- 

λους, ἐν τοῖς νόμοις τὸς ἡμετέροις τὰς κρίσεις ἐποιήσαντο 
44" περὶ αὐτῶν. Καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν τεχνῶν τάς τε πρὸς 

“ τἀνωγκαΐα τοῦ βίου χρησίμας καὶ τὰς πρὸς ἡδονὴν με- 
μηχανημένως, τὼς μὲν εὑροῦσα τὰς δὲ δοκιμάσασα χρῆ- 

45 σθαι τοῖς ἃ ἄλλοις παρέδωκεν. Τὴν τοίνυν ἄλλην διοίκη- 

σιν οὕτω φιλοξίως κατεσκευάσατο καὶ πρὸς ἅπαντάς 
οἰκείως, ὥστε καὶ τοῖς χρημάτων δεομένοις καὶ τόϊς ἀπὸ- ε 
λαῦσαι τῶν ὑπαρχόντων ἐπιθυμοῦσιν ἀμφοτέροις ἁρμότ- 
τειν, καὶ μήτε τοῖς εὐδαιμονοῦσι μήτε τὸς δυστυχοῦσιν 
ἐν “ ταῖς αὑτῶν ἀχρήστως ἔχειν, ἀλλ᾽ ἑκατέροις αὐτῶν 

εἶνωι παρ ἡμῖν, τοῖς μὲν ἡδίστας διατριβὰς, τοῖς δὲ 
46 ἀσφαλεστάτην καταφυγήν. Ἔτι δὲ τὴν χώραν οὐκ αὐ- 40 

τάρκη κεκτημένων ἑκάστων, ἀλλὰ τὼ μὲν ἐλλείπουσαν 
τὼ δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν φέρουσαν, καὶ πολλῆς ἀπορίας 

οὔσης τὰ μὲν ὅπου χρὴ διαθέσθαι τὰ δ᾽ ὁπόθεν — 

γέσθαι, καὶ ταύταις ταῖς συμφοραῖς —— ἐμπόμων 
γὰρ ἐν “μέσῳ τῆς Ἑλλάδος τὸν Πειρωιῶ κατεσκευάσατο, 

τοσαύτην ἕ ἔχωονθ᾽ ὑπερβολήν; ὥσθ᾽ ἃ παρὰ τῶν ἄλλων ἣν 

παρ ἑκάστων χαλεπόν. ἐστι λαβεῖν, πρὸ ἅπαντα παρ᾿. 

αὐτῆς ῥέδεον εἶ εἶναι πορίσασθαι. : (Ἀπ ἃ 

47 Τῶν τοίνυν τὼς πανηγύρεις καταστησάντων — 

b — αὐτῶν G. vulg. περὶ τού. τῶν." 
των. ἔ κατεσκευάσατο G. vulg. κα- 

ς τἀναγκαῖα G. vulg. τὰ ἀνα- τεστήσατο. 
γκαῖα, ᾿ Ε ἔχονθ᾽ ὑπερβολὴν ὥσθ᾽ G. vulg. 

d ἄλλοις G. vulg. λοιποῖς. ὑπερβολὴν ἔχον ὥστε. 
e ταὶς αὑτῶν ἃ. vulg. ταῖς ἑαυ- 
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ἐπαινουμένων, ὅτι τοιοῦτον ἔθος ἡμῖν παρέδοσαν, ὥστε 
σπεισαμένους " πρὸς ἀλλήλους καὶ τὰς ἔχθρας τὰς ἐν- 
ἐστηκυΐας διωλυσωμένους συνελθεῖν εἰς 
ταῦτ᾽ εὐχὼς καὶ θυσίας κοινὰς ποιησαμένους ἀναμνησθη- 
ναι μὲν τῆς συγγενείας τῆς πρὸς ἀλλήλους ὑπαρχούσης, 
εὐμενεστέρως δ᾽ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον διατεθῆναι πρὸς 

ο΄ αϑήμας αὐτούς, καὶ τάς τε παλαιὰς ξενίας ἀνανεώσασθαι ς 
καὶ καινὰς " ἑτέρας ποιήσασθαι, καὶ μήτε τοῖς ἰδιώταις 
μήτε τοῖς διενεγκοῦσι τὴν φύσιν ἀργὸν εἶναι τὴν διατρι- 

βήν, ἀλλ᾽ —⸗ τῶν Ἑλλήνων "ἐγγενέσθαι τοῖς 
μὲν ἐπιδείξασθαι τὰς " αὑτῶν " εὐτυχίας, τῶς δὲ βεάσα- 
J τούτους πρὸς ἀλλήλους ὠγωνιζομένους, καὶ μηδετέ- 

ρους ἀθύμως διώγειν, ἀλλ ἀλλ᾽ ἑκατέρους ἔχειν ἐφ᾽ εἷς φιλφ- 
Ὶ τιμηθῶσιν, οἱ μὲν ὅταν ἴδωσι τοὺς ἀθλητὰς ἢ αὑτῶν ἕνεκα ἃ 

πονοῦντας, οἱ δ᾽ ὅταν ἐνθυμηβῶσιν ὅτι πάντες ἐπὶ τὴν 
σφετέρων θεωρίαν ἥκουσι, ----τοσούτων τοίνυν ἀγαθῶν διὰ 
τὰς συνόδους ἡμῖν γιγνομένων οὐδ᾽ ἐν τούτοις ἡ πόλις 

δοἡμῶν ἀπελείφθη. καὶ γὰρ θεώματα πλεῖστα καὶ κάλ- 

τς λέστῶ κέκτηται, τὰ μὲν ταῖς δαπάναις ὑπερβάλλωντα, 

τὼ δὲ κατὰ τὼς τέχνας εὐδοκιμοῦντα, τὰ δ᾽ ἀμφοτέροις 
τούτοις. διαφέροντα: καὶ τὸ πλῆθος τῶν “ εἰσαφικνουμέ- ε 
νων ὡς ἡμᾶς τοσοῦτόν ἐστιν, ὥστ᾽ εἴ τι ἐν ἐν τῷ πλησιάζειν 

ἀλλήλοις. ἀγαθόν ἐστι, καὶ τοῦθ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς περιειληφθαι. 

δὶ πρὸς δὲ τούτοις καὶ φιλίας εὑρεῖν πιστοτάτας καὶ συν- 

ουσίαις ἐντυχεῖν " παντοδωπωτάταις μάλιστα παρ᾿ ἡμῖν 

* τοὺ αν. 

* ἀλλήλους] om. G. Ὁ αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν 
— —— — Quidni εὐεξίας, ut 

1. 

Κ ἑτέρας G. vulg. ἄλλας. Ρ αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν, 
ΜΝ α. vulg 4 εἰσαφικνουμένους G. vulg. ἀ- 
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ἔστιν, ἔτι δὲ ἀγῶνας ἰδεῖν, " μὴ μόνον τάχους καὶ ῥώμης, 

ἀλλὰ καὶ λόγων καὶ γνώμης καὶ τῶν ἄλλων ἔργων 59 
52 ἁπάντων, καὶ τούτων ὥθλα μέγιστα. πρὸς γὰρ οἷς αὐτὴ 

τίθησι, καὶ τοὺς ἄλλους διδόναι συναναπείθει" τὰ γὰρ 

ὑφ᾽ ἡμῶν κριθέντα τοσαύτην λαμβάνει δόξαν, ὥστε παρὰ 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἀγαπᾶσθαι. χωρὶς δὲ τούτων, αἱ μὲν 
ἄλλαι πανηγύρεις διὼ πολλοῦ χρόνου συλλεγέϊσαι τας Ὁ 
χέως διελύθησαν, ἡ δ᾽ ἡμετέρα πόλις ἅπαντα τὸν αἰῶνα 

τὸς ἀφικνουμένοις πανήγυρίς ἐστιν. 

53 Φιλοσοφίαν τοίνυν, ἣ πάντα ταῦτω συνεξεῦρε καὶ συγ-. 

κατεσκεύασε, καὶ πρός τε τὰς πράξεις ἡμᾶς ἐπαίδευσε 
ἐ καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐπράῦνε, καὶ τῶν συμφορῶν τάς τε 

δὲ δ᾽ ἀμαθίαν καὶ τὰς ἐξ ἀνάγκης γιγνομένας διεῖλε, καὶ 

τὰς μὲν φυλάξασθαι τὰς δὲ καλῶς ἐνεγκεῖν ἐδ δίδαξεν, ἡ ἧς 
πόλις ἡμῶν κατέδειξε, καὶ λόγους ἐτίμησεν, ὧν πάντες 

54 μὲν ἐπιθυμοῦσι, τοῖς δ᾽ ἐπισταμένοις φθονοῦσι, συνειδύϊα 
μὲν “ὅτι τοῦτο μόνον ἐξ ἁπάντων τῶν ζώων ἴδιον ἔφυμεν 

ἔχοντες, καὶ ὅτι τούτῳ πλεονεκτήσαντες καὶ τόϊς ἄλλοις 

ἅπασιν αὐτῶν διηνέγκωμεν, ὁρῶσω δὲ περὶ μὲν τὰς ἄλ- 
λως πράξεις οὕτω ταραχώδεις οὔσας τὰς τύχας ὥστε 

πολλάκις ἐν αὐταῖς καὶ τοὺς φρονίμους ἀτυχεέϊν καὶ τοὺς 
ἀνοήτους Ἐ κατορθοῦν, τῶν δὲ λόγων τῶν καλῶς καὶ τεχνι- 

κῶς ἐχόντων οὐ μετὸν τὸῖς φαύλοις, ἀλλὰ ψυχῆς εὖ 

55 φρονούσης ἔργον ὄντως καὶ τούς τε σοφοὺς καὶ τοὺς ἀμα- ἃ 

θεᾶς δοκοῦντας εἶναι ταύτη πλέιστον ἀλλήλων διαφέρον- 

τας, ἔτι δὲ ἡ τοὺς εὐθὺς εξ ἀρχῆς ἐλευθέρως τεθραμιμένους 

ἐκ μὲν ἀνδρίως καὶ πλούτου καὶ τῶν τοιούτων ἀγαθῶν οὐ 

γιγνωσκομένους, ἐκ δὲ τῶν λεγομένων μάλιστα κατα- 

5. μὴ μόνον ἃ. vulg. καὶ μὴ μό- ἃ ὅτ, τούτῳ] διότι τούτων G. 
* Χ κατορθοῦν} Primas litteras ἃ 

καὶ πρὸς ἀλλήλους —— om. correctore habet G. 
pr. G. y τοὺς εὐθὺς ἐξ α. vulg. τοὺς ἐξ, 
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φανεῖς γιγνομένους, καὶ τοῦτο σύμβολον τῆς παιδεύσεως 
ἡμῶν ἑκώστου πιστότατον ἀποδεδειγμένον, καὶ " τοὺς λό- 
γῳ καλῶς χρωμένους οὐ μόνον ἐν ταῖς αὑτῶν δυναμένους, e 

56 ἀλλὰ καὶ παρὼ τοῖς ἄλλοις ἐντίμους ὄντας. " τοσοῦτον 
δ᾽ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν " περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέ- 

γειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν 

ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνο- 51 
μα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας “ δὸ- 

β κεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς 
παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως “ με- 
τέχοντας. 

57 Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ περὶ τὼ μέρη διατρίβειν ὑπὲρ ὅλων 
τῶν πραγμάτων “ ὑποθέμενος μηδ᾽ ἐκ τούτων ἐγκωμιά- 

ζειν τὴν πόλιν ἀπορῶν τὼ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτὴν ἐπαν- Ὁ 
νεῖν, ταῦτα μὲν εἰρήσθω μοι πρὸς τοὺς ἐπὶ τὸὶς τοιούτοις 
φιλοτιμουμένους, ἡγοῦμαι δὲ ' τοὺς προγόνοις ἡμῶν οὐχ 
ἧττον ἐκ τῶν "ὶ κινδύνων τιμᾶσθαι προσήκειν ἢ τῶν ἄλλων 

58 εὐεργεσιῶν. οὐ γὰρ μεκροὺς οὐδ᾽ ὀλίγους οὐδ᾽. ἀφανεῖς 

ἀγῶνας ὑπέμειναν, ἀλλῶ πολλοὺς καὶ δεινοὺς καὶ με- 

γάλους, τοὺς μὲν ὑπὲρ τῆς αὑτῶν χώρας, τοὺς δ᾽ ὑπὲρ 
τῆς τῶν ἄλλων ἐλευθερίας" ἅπαντα γὰρ τὸν χρόνον δὲετέ. 
λεσαν κοινὴν τὴν πόλιν παρέχοντες καὶ τοῖς ἀδικουμένοις ς 

59 ἀεὶ τῶν Ἑλλήνων ἐπαμύνουσαν. Διὸ δὴ καὶ κατηγο- 

ροῶσί τινες ἡμῶν ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευομένων, ὅτ᾽ τοὺς 
ἀσθενεστέρους εἰθίσμεθα θεραπεύειν, ὥσπερ οὐ μετὰ τῶν 

ἡ τοὺς λόγῳ Ὁ. vulg. τοὺς τῷ σχόντας. 

ἡ περὶ τὸ α.. * περὶ τοῦ. προγόνους. : 
ς δοκεῖν εἶναί G. vulg. δοκεῖν ξ κινδύνων τιμᾶσθα, G. vulg. 

τεκμήριον εἶναι. : κινδύνων τῶν πρὸς τὸν πόλεμον τι- 
d μετέχοντας G. vulg. μετα-ὀ μᾶσθαι. ᾿ δ 21} 
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ἐπαινεῖν βουλομένων. ἡμᾶς τοὺς λόγους ὄντας τοὺς τοιού- 
δοτούς. οὐ γὰρ ἀγνοοῦντες ὅσον διαφέρουσιν αἱ μείζους τῶν 

συμμαχιῶν πρὸς τὴν ἀσφάλειαν οὕτως " ἐβουλευόμεθα 

περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ πολὺ τῶν ἄλλων ἀκριβέστερον εἰδότες ἃ 
τὰ συμβαίνοντ᾽ ἐκ τῶν τοιούτων ὅμως ἡρούμεθα τόϊς ἀσθε- 
νεστέροις καὶ παρὼ τὸ συμφέρον βοηθέϊν μᾶλλον ἢ τοῖς 
κρείττοσι τοῦ λυσιτελοῦντος ἕνεκω συναδικεῖν. 

ὅι Τνοίη δ᾽ ἄν τις καὶ τὸν τρόπον καὶ ' τὴν ῥώμην τὴν τῆς 

πόλεως ἐκ τῶν ἱκετειῶν, ἃς ἤδη τινὲς " ἡμῖν ἐποιήσαντο. 

τὰς μὲν οὖν ἢ νεωστὶ γεγενημένας ἢ περὶ μικρῶν ἐλθούσας 
παρωλείψνώ' πολὺ δὲ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν (ἐκέῖθεν γὰρ δέ- 
σείον τὰς πίστεις λαμβάνειν τοὺς ' ὑπὲρ τῶν πατρίων 8 
ἀμφισβητοῦντας) ἦλθον οἱ θ᾽ Ἡρακλέους παῖδες καὶ 

μικρὸν πρὸ τούτων ΓΑδραστος ὁ Ταλαοῦ, βασιλεὺς ὧν 
62" Ἄργους, οὗτος μὲν ἐκ τῆς στρατείας " τῆς ἐπὶ Θήβας 

δεδυστυχηκώς, καὶ τοὺς ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τελευτήσαντας 52 
αὐτὸς μὲν οὐ δυνώμενος ἀνελέσθαι, τὴν δὲ " πόλιν ἀξιῶν 
Bonbei ταῖς κοιναῖς τύχαις καὶ μὴ περιορῶν τοὺς ἐν τοῖς 
“πολέμοις ἀποθνήσκοντας ἀτάφους γιγνομένους μηδὲ σα- 

δβνλαιὸν ἔθος καὶ πάτριον νόμον καταλυόμενον, οἱ 5 δ᾽ Ἥρα- 

κλέους παῖδες φεύγοντες τὴν Εὐρυσθέως ἔχθραν, καὶ τὰς 
J ἄλλας πόλεις ὑπερορῶντες ὡς οὐκ ἂν δυναμένας Ὁ 
βοηθῆσαι ταῖς ἑαυτῶν συμφοραῖς, τὴν δ᾽ ἡμετέραν ἱκανὴν 
νομίζοντες εἶναι μόνην ἀποδοῦναι χώριν ὑπὲρ ὧν ὁ πατὴρ 

δφαὐτῶν ὥπαντως ἀνθρώπους ἢ εὐεργέτησεν. ἐκ δὴ τούτων 

Ν' ἐβουλευόμεθα Θ΄. νυ]ρ. ἐβου- βα. Ὁ 
-λευσάμεθα. τ εν δὶ vulg. πόλιν 

ἱ χὴν ῥώμην τὴν τῆς α. vulg. ἡμῶν ἀξιῶν. 
ὴ τῆς ο δ᾽ Ἡρακλέους παῖδες α. vulg 
Κ ἡμῖν G. vulg. ἡμῶ; οἱ δὲ παῖδες Ἡρακλέους. 
᾿ ὑπὲρ G. vulg. περί. .Ρ εὐεργέτησεν G. vulg. εὐηργέ- 
τὸ τῆς ἐπὶ Θήβας ὕς τησεν. 

G. vulg. δεδυστυχηκὼς τῆς ἐπὶ Θή- 



Ρ: 52. ΠΑΝΗΓΎΡΙΚΟΣ. 6ς 
ῥῴάδηον κατιδέν ὅτι καὶ κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν χρόνον καὶ πόλις 
ἡμῶν ἡγεμονικῶς εἶχε [" καὶ γῶν οὐκ ἀδίκῳς ἀμφισβητεῖ 
περὶ τῆς ἡγεμονίας} "τίς γὰρ ἂν ἱκετεύειν τολμήσειεν ἢ 
τοὺς ἥττους αὑτῶ ἢ τοὺς ὑφ᾽ ἑτέροις ὄντας, παραλιπὼν ς 
τοὺς μείζω δύναμειν ἔχοντας, ἄλλως τε καὶ περὶ πραγμά- 
τῶν οὐκ ἰδίων, ἀλλὰ κοινῶν καὶ περὶ ὧν οὐδένας ἄλλους 
εἰκὸς ἦν ἐπιμεληθῆναι πλὴν " τρὺς προεστάναι τῶν Ἑλλή- 

ὅδνων ἀξιοῦντας. ἔπειτ᾽ οὐδὲ ψνευσθώτες φαίνονται τῶν ἐλ- 
πίδων, ** ἃς κατέφυγον ἐπὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν. ἀνε- 
λόμενοι ' γὰρ πόλεμον ὑπὲρ μὲν τῶν τελευτησάντων πρὸς 

Θηβαίρυς, ὑπὲρ δὲ τῶν παίδων τῶν Ἡρακλέους πρὸς τὴν 
Εὐρυσθέως δύναμιν, τοὺς μὲν ἐπιστρατεύσαγτες ἠνώγκα- 
σαν ἀποδοῦναι! βώψναι τοὺς νεκροὺς τοῖς προσήκουσι, Πε- 
λοποφννησίων δὲ τοὺς μετ᾽ Ἑὠρυσθέως εἰς τὴν χώραν ἡμῶν 
εἰσβωλόντῳς ἐπεξελθόντες ἐνίκησαν μαχόμενοι κἀκεῖνον 

δότῆς ὕβρεως ἔπαυσαν, θᾳφυμαζόμενφι δὲ καὶ φιὰ τὰς ἄλε 
λας σράξεις, ἐκ τούτων τῶν ἔργων ἔτι μᾶλλον εὐφοκέμο- 
σαν. "εὐ γὼρ παρὰ μεκρὸν ἐποίησαν, ἀλλᾷ τοσρῶτον τσ 
τύχας ἑκατέρων μετήλλαξαν, ὥσθ᾽ ὁ μὲν ἱκετεύειν ἡμᾶς 6 
ἀξιῴσῳς βίᾳ τῶν " ἐχθρῶν ᾧπανθ᾽ ὅσων ἐῤῥεήθη διαπρᾳξά- 
μένος ἄπηλθεν, Εὐρυσθεὼς δὲ βιάσασθαι προσ βοκήσαφ αὐ- 
τὴς αἰχμάλῳτος ἢ γενόμενος ἱκέτης ἠναγκάσθη καφῴν ὦ 

δ) στήγῶ!, καὶ τῷ μὲν " ὑπερενεγκόντι τὴν ἀνθρῳπίνην φύσιν, 
ἂν δωῶ ἑάμῳ 

ᾧ᾿ καὶ γῦν οὐκ ἀδώως ἀμῴνσβητεῖ ΝΣ ὦ γὰ φαρὰ μιαρὸν ἐκρήαα} 
τ ως Ὡς ἐμ ἐἐμομμδμ “πδρβ ἄνω αι. τις, ἐβν 

τὸς ἀξνϊκταῦ, αοὶκτττάξαν ὁ ὑπερενεγκόντι) ὑπεκεγκέγτι τ. 
πους, δ μὲν “γεγονὼς Θ΄. νυὶς. μὲν ἦν 

— 
Ε 
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"ἔσχε, τούτῳ μὲν ἐπιτάττων καὶ λυμαινόμενος ἅπαντα 
τὸν χρόνον διετέλεσεν, ἐπειδὴ δὲ εἰς ἡμᾶς ἐξήμαρτεν, εἰς ς5 
Τοσαύτην κατέστη μεταβολήν, ὥστ᾽ ἐπὶ τόϊς παισὶ τοῖς 

ἐκείνου γενόμενος ἐπονειδίστως τὸν βίον ἐτελεύτησεν. 

68 “Πολλῶν δ᾽ ὑπαρχουσῶν “ ἡμῖν εὐεργεσιῶν εἰς τὴν πό- 

λιν “ τὴν Λακεδαιμονίων, περὶ ταύτης μόνης μοι συμβέ. 

βηκεν εἰπέϊν" ἀφορμὴν γὰρ λαβόντες τὴν δὲ ἡμῶν αὐτόϊς 

γενοβιένην σωτηρίαν οἱ πρόγονοι μὲν τῶν νῦν ἐν Λακεδαΐ- 

μόνε βασιλευόντων, ἔκγονοι δ᾽ Ἡρακλέους, “ κατῆλθον 

μὲν εἰς Πελοπόννησον, κατέσχον δ᾽ ἴΑργος καὶ Λακεδαΐ- Ὁ 

μονα καὶ ᾿ Μεσσήνην, οἰκισταὶ δὲ Σπάρτης ἐγένοντο, καὶ 

τῶν παρόντων " ἀγαθῶν αὐτοῖς ἁπάντων ἀρχηγοὶ κατέ- 
ὄρφστησαν. ὧν ἐχρῆν ἐκείνους μεμνημένους μηδέποτ᾽ εἰς τὴν 

χώραν ταύτην " εἰσβαλεῖν, ἐξ ἧς ὁρμηθέντες ἷ αὐτῶν οἱ 
" πρόγονοι τοσαύτην εὐδαιμονίαν κατεστήσαντο, μηδ᾽ εἰς 
κινδύνους καθιστάναι τὴν πόλιν τὴν ὑπὲρ τῶν παίδων τῶν. 

Ἡρακλέους προκινδυνεύσασαν, μηδὲ τόῖς μὲν ἀπ᾽ ἐκείνους 
"γεγονόσι διδόναι τὴν βασιλείαν, τὴν δὲ τῷ γένει τῆς σω- 

γοτηρίας αἰτίαν οὖσαν δουλεύειν Ἢ αὐὑτόῖς " ἀξιοῦν. Ἐἰ δὲ 

δέϊ τὰς χάριτας καὶ τὰς ἐπιεικείας ἀνελόντας ἐπὶ τὴν 

ὑπόθεσιν πάλιν ἐπανελθεῖν καὶ τὸν ἀκριβέστατον τῶν λό- 

γῶν εἰπεϊν, οὐ δὴ πὸυ πάτριόν ἐστιν ἡγέϊσθαι τοὺς ἐπή- 
λυδας τῶν αὐτοχθόνων, οὐδὲ τοὺς εὖ παθόντας τῶν εὖ, 

ν᾽ ἔσχεν 6. vulg. εἶχε. ὅν. 
ς ἡμῖν εὐεργεσιῶν G. vulg. εὐερ- Β εἰσβαλεῖν α. vulg. ἐμβαλεῖν. 

γεσιῶν ἡμῖν. ἔ ἵ αὐτῶν] om. G. 
ἃ τὴν Λακεδαιμονίων ἃ. vulg. Κ΄ πρόγονοι τοσαύτην κονΐς 

τῶν Λακεδαιμονίων. κατεστήσαντο G. vulg. πρόγονοι εἰς 
e κατῆλθον μὲν εἰς] κατῆλθον εἰς τοσαύτην εὐδαιμονίαν κατέστησαν. 

pr. α. 1 γεγονόσιν ἃ. vulg. γενομένοις, 
Γ Μεσσήνην G. vulg. Μεσήνην. τὸ αὐτοῖς G. vulg. ἑαυτοῖς. 
8 ἀγαθῶν αὐτοῖς G. vulg. αὐτοῖς 5 ἀξιοῦν} ἀξιον. pr. α. 
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ποιησάντων, οὐδὲ τοὺς ἱκέτας γενομένους τῶν ὑποδεξα- ἃ 
μένων. 

γι Ἔτι δὲ " συντομώτερον ἔχω δηλῶσαι περὶ αὐτῶν. τῶν 

᾿ μὸν γὰρ Ἑλλινίδων. ἀὐλονιρούνβρ» τῆρ᾽ ἡματίρω;, “Ὰρ- 
γος καὶ Θῆβαι καὶ Λακεδαίμων καὶ τότ᾽ ἦσαν μέγι- 

σται καὶ γῶν ἔτι διατελοῦσι. φαίνονται δ᾽ ἡμῶν οἱ πρό- 
τ΄ γόνοι τοσοῦτον ὡπώντων διενεγκόντες, ὥσθ᾽ ὑπὲρ μὲν ̓ Αρ- 
τ΄ γείων δυστυχησάντων Θηβαίοις, ὅτε μέγιστον ἐφρόνησαν, 

γᾳ ἐπιτάττοντες, ὑπὲρ δὲ τῶν παΐδων τῶν Ἡρακλέους, ᾿Αρ- 
γείους καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους μάχῃ " κρατή-ς 

: σαντες, ἐκ δὲ τῶν πρε Εὐρυσθέα κινδύνων τοὺς οἰκιστὰς 

“τῆς Σπάρτης καὶ τοὺς ἡγεμόνας τοὺς Λακεδαιμονίων 
διασώσαντες. ὥστε περὶ μὲν τῆς ἐν τοῖς Ἕλλησι δυνω- 

στείας ὀὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄν τις σαφέστερον ἐπιδεῖξαι δυνη- 

Aoxei δέ μοι καὶ " περὶ τῶν πρὸς τοὺς βαρβάρους τῇ 54 
πόλει πεπραγμένων προσήκειν εἰπεῖν, ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ 
καὶ τὸν λόγον κατεστησάμην περὶ τῆς ἡγεμονίας τῆς ἐπ᾽ 
ἐκείνους. ἅπαντας μὲν οὖν ἐξαριβμῶν τοὺς κινδύνους λίαν 
ἂν μωκρολογοίην᾽ ἐπὶ δὲ τῶν μεγίστων [στὰς] τὸν αὐ- 
τὸν τρόπον ὅν περ ὀλίγῳ “πρότερον πειράσομαι καὶ περὶ 

74 τούτων διελθεῖν. Ἔστι γὰρ ἀρχικώτατα μὲν τῶν " γε- Ὁ 

γῶν καὶ μεγίστας δυναστείας ἔχοντα Σκύβαι καὶ Θρᾷκες 
καὶ Πέρσαι, τυγχιάνουσι δ᾽ οὗτοι μὲν ἅπαντες ἡμῶν ἐπ:- 

βουλεύσαντες, ἡ " δὲ πόλις πρὸς ἅπαντας τούτους δια- 

73 

9. συντομώτερον G. vulg. συντο- 
μωτέρως. 

Ῥ κρατήσαντες, ἐκ δὲ τῶν----κιν- 
δύνων (ἃ. vulg. νικήσαντες, ἐκ δὲ 
τοῦ---τκινδύνου. 

ἡ τῆς Σπάρτης) oin. α. Εἰ 
oportebat τοὺς Σπάρτης. 

τ περὶ τῶν πρὸς G. vulg. ante 

Morum δον τῶν πρότερον τῶν πρός. 
" στὰς) Addidit Οοταῦβ e L. 

Antidos. 
tporepo⸗ πειράσομα, G. vulg. 

πρότερον διῆλθον πειράσεμαι. 
ἃ ψενῶν (ἃ. vulg. ἐθνῶν. 
* δὲ πόλις G. vulg. δὲ ἡμετέρα 

πόλις. 
72 
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κινδυνεύσασα. καίτοι τί λοιπὸν ἔσται; τόςς ἀντιλόγουσιν, 
ἣν ἐπιδειχβῶσι τῶν μὲν Ἑλλήνων οἱ μὴ δυνάμενοι τυγχρί- 

νειν τῶν δικαίων ἡμᾶς ἱκετεύειν ἀξιοῦντες, τῶν δὲ βαρβά- 

μ»" οἱ βουλόμενοι καταδουλώσασθα; τοὺς Ἕλληνας ἐφ᾽ ς 

ἡμῶς πρώτους ἰόντες ; 

75 ᾿Ἐπιφανέστατος μὲν οὖν τῶν πολέμων ὁ Περσικὸς γέ- 
Ὑγόνεν, οὐ μὴν " ἐλάττω τεκμιήρμι τὰ παλαιὰ τῶν ἔργων 
ἐστὶ τοῖς "πο τῶν πατρίων ἀμφισβητοῦσιν, ἔτι γὰρ τας 

πεινῆς οὔσης τῆς Ἑλλάδος ἦλθον εἰς τὴν χώραν ἡμῶν 
Θρῶκες μὲν μετ᾽ Εὐμόλπου τοῦ Ποσειδῶνος, Σκύθαι δὲ 

γ6 μετ᾽ ᾿Αμαζόνων τῶν ἔΑρεως θυγατέρων, οὐ κατὰ τὸν αὐὖ- 
τὸν χρόνον, ἀλλὼ καθ᾽ ὃν ἑκάτεροι τῆς Εὐρώπης ἐπήρχον, 
μισοῦντες μὲν ἅπαν τὸ τῶν Ἑλλήνων γένος, ἰδία δὲ πρὸς 
ἡμᾶς ἐγκλήματα ποιησάμενοι, νομίζοντες ἐκ τούτου τοῦ ἃ 
τρόπου πρὸς μίαν μὲν πόλιν κινδυνεύσειν, ἁπασῶν δὲ 

1] ἅμα κρατήσειν. οὐ μὴν κατώρθωσαν, ἀλλὰ πρὸς μόνους 
τοὺς προγόνους τοὺς ἡμετέρους συμβαλόντες ὁμοίως ἃὲ»- 

εφθάρησωαν ὥσπερ ἂν εἰ πρὸς ἅπαντας ἀνβρώπους ἐπολέ- 
μησαν. δῆλον δὲ τὸ μέγεθος τῶν κωκῶν τῶν γενομένων 

ἐκείνοις" οὐ γὰρ ἄν ποθ᾿ οἱ λόγοι περὶ αὐτῶν τοσοῦτον 
χρόνον διέμειναν, εἰ μὴ καὶ τὼ προυχβέντα πολὺ τῶν ἄλ-ε 

»ϑ λῶν διήνεγκεν. λέγεται δ᾽ οὖν περὶ μὲν ᾿Αμαζόνων ὡς 
τῶν μὲν ἐλθουσῶν οὐδεμίω πώλιν ἀπῆλθεν, αἱ δ᾽ ὑπο- 
λειφθεῖσαι “ διὼ τὴν ἐνθάδε συμφορὰν ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξε- 

βλήθησαν, περὶ δὲ Θρωκῶν ὅτι τὸν ἄλλον χρόνον ὅρεοροι 

προσοικοῦντες ἡμῖν διὼ τὴν τότε γεγενημένην στρατείαν 55 

τοσοῦτον διέλιπον, ὥστ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ τῆς χώρας ἔθνη 

πολλὼ καὶ γένη παντοδωπὰ καὶ πόλεις μεγάλας κατ- 
οἰκισθηνωι. 

» ἐλάττω τεκμήρια αι. vulg. 5. διὰ τὴν τότε γεγενημένην στρα- 
ἐλάττω τούτων τεκμήρια. τείαν} om. G. 



γῶν, καὶ τοιαῦθ᾽ οἷώ περ εἰκὸς τοὺς ἐκ τοιούτων γεγονό- 
τάς, οἱ πρὸς Δαρεέϊον καὶ Ξέρξην πολεμήσαντες ἔπραξαν. 
μεγίστου γὰρ " πολέμου συστάντος ἐκείνου, καὶ πλεί- 
στῶν κινδύνων ὃ" εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον συμπεσόντων, καὶ Ὁ 
τῶν μὲν πολεμίων ἀνυποστάτων οἰομένων εἶναι διὰ τὸ 
πλῆθος, τῶν δὲ συμμάχων ἀνυπέρβλητον ἡγουμένων ἔχειν 

ϑο τὴν ἀρετήν, ἀμφοτέρων κρατήσαντες ὡς ἑκατέρων προσή- 
κεν, καὶ πρὸς ἅπαντας τοὺς κινδύνους διενεγκόντες, εὐβὺς 
μὲν τῶν ἀριστείων ἠξιώθησαν, οὐ πολλῶ δ᾽ ὕστερον " τὴν 

ἀρχὴν τῆς θαλώττης ἔλαβον, δόντων μὲν τῶν ἄλλων Ἕλ- 

λήνων, οὐκ ἀμφισβητούντων δὲ τῶν νῦν ἡμᾶς ἀφαιρεῖσθαι ς 
ζητούντων. . 

81 Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με ἀγνοεῖν ἔτι καὶ Λακεδαιμόνιοι 
περὶ “ τοὺς καιροὺς τούτους πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι τοῖς 

᾿ Ἕλλησι κατέστησαν" "ἀλλὰ διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον ἐ- 
παινεὶν ἔχω ̓  τὴν πόλιν, ὅτι τοιούτων ἀντωγωνιστῶν τυ- 

Ο βαχοῦσα τοσοῦτον ο«ὐτῶν διήνεγκεν. Βούλομωι δ᾽ ὀλίγῳ 

μακρότερα σε Ε γδιν πολέοιν εἰπεῖν καὶ μὴ ταχὺ λίαν 

παραδραμεῖν, ἵν᾿ ἀμφοτέρων ἡμῖν " ὑπόμνημα ' γένηται, ἃ 
᾿τῆσι τε τῶν προγύνων ἀρετὴν καὶ τῆς πρὸφ᾿ τοὺρ. βαρβά- 
88 ρους ἔχθρας. καΐτοι * οὐ λέληθεν ὅτι χαλεπόν ἐστιν 

ὕστατον ἐπελθόντα λέγειν περὶ πρωγμάτων πάλαι προ- 

5. πολέμου συστάντος ἐκείνου ἃ. λιν τὴν ἡμετέραν ὅτι. 
vulg. ἐκείνου πολέμου συστάντος. 8 τοῖν πολέοιν εἰπεῖν G. vulg. 

Ὁ εἰς Gvulg. κατά. ταῖν πολέοιν ταύταιν εἰπεῖν. 
ς τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης Ο. Β ὑπόμνημα [τ est ἴῃ Anti- 

γοὶᾳ. εἧς ϑαλάττης τὴν ἀρχήν. dosi. Hie enim omnes ὑπομνή- 
τοὺς καιροὺς τούτους G. vuls. ματα. 

τούτους τοὺς καιρούς. - Ante γένηται in G. delete 
9. ἀλλὰ] καὶ Ὁ. sunt littereæ duo vel tres 
ſrh πόλιν G. νυὶρ. τὴν πό- Κ᾿ μ᾽ G. vulg. με οὐδέ." 

᾿ 3 
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κατειλημμένων, καὶ περὶ ὧν οἱ μάλιστα δυνηθέντες τῶν 
πολιτῶν εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς δημοσία θαπτομένοις πολλάκις 
εἰρήκασιν' ἀνάγκη γὰρ τὰ μὲν ' μέγιστ᾽ αὐτῶν ἤδη κα- 
τακεχρήσθαι, μικρὼ " δέ τινα παραλελεῖφθαι. ὅμως δ᾽ 
ἐκ τῶν ὑπολοίπων, ἐπειδὴ συμφέρει τοῖς πράγμασιν, οὐκ ς 

ὀκνητέον μνησθῆναι περὶ αὐτῶν. 

84 Πλείστων μὲν οὖν ἀγαθῶν αἰτίους καὶ μεγίστων ἐπαί- 
νων ἀξίους ἡγοῦμαι γεγενήσθαι τοὺς τοῖς σώμασιν ὑπὲρ 

τῆς Ἑλλάδος προκινδυνεύσαντας᾽ οὐ μὴν οὐδὲ τῶν πρὸ 56 
ο δυναστευσάντων ἐν 

ἑκατέρῳ τοῖν πολέοιν δίκαιον ἀμνημονεῖν. ἐκεῖνοι γὰρ 

ἦσαν οἱ προασκήσαντες τοὺς ἐπιγιγνομένους καὶ τὰ πλή- 

θη προτρέψναντες ἐπ᾽ Ρ ἀρετὴν καὶ χαλεποὺς ἀνταγωνε- 
ϑοστὰὼς τοῖς βαρβάροις ποιήσαντες. Οὐ γὰρ ὠλιγώρουν 

τῶν κοινῶν, οὐδ᾽ ἀπέλαυον μὲν ὡς ἰδίων, ἠμέλουν δ᾽ ὡς 

ἀλλοτρίων, ἀλλ᾽ ἐκήδοντο μὲν ὡς οἰκείων, ἀπείχοντο δ᾽ 

ὥσπερ χρὴ τῶν μηδὲν προσηκόντων οὐδὲ πρὸς ἀργύριον Ὁ 
τὴν εὐδαιμονίαν ἔκρινον, ἀλλ᾽ οὗτος ἐδόκει πλοῦτον ἀσφα- 

λέστατον κεκτῆσθαι καὶ κάλλιστον, ὅστις Ἵ τοιαῦτα τυγ- 

χάνοι πράττων, ἐξ ὧν αὐτός τε μέλλοι μάλιστ᾽ εὐδοκι- 
86 μήσειν καὶ τοῖς παισὶ μεγίστην δόξαν καταλείψειν. " 

* bbacirnra⸗ τὰς ἀλλήλων ἐζήλουν, οὐδὲ τὰς τόλρβε 

ἱτὼς αὑτῶν ἥσκουν, ἀλλὰ ἃ δεινότερον μὲν ἐνόμεζον εἶναι 

On. IV. 

— ΄ 7 ΠῚ ΄ Ν 

του πολέμου τούτου “ γενομένων καὶ 

ἱ μέγιστ᾽ αὐτῶν G. vulg. μέγι- 
στα τούτων. 

τὰ δέ τινα] δέ τι (. 
Ὁ γενομένων G. vulg. γεγενημέ- 

γων. 
ο δυναστευόντων ἐν ἑκατέρᾳ τοῖν 

G. vulg. δυναστευόντων ἑκατέρᾳ 
ταῖν. 

Ρ ἀρετὴν G. vulg. ἀρετῇ. 
4 τοίαῦτα τυγχάνοι) αὐτὰ τυγ- 

χίάνοι α. 
Τ᾿ οὐδὲ τι ἃς ἃ — ΩΣ γὰρ 

τάς, 
5 τὰς ἀλλήλων α. vulg. om. 

artieulum. 
τ τὰς αὐτῶν (ὦ vulg. τὰς καθ᾽ 

ἑαυτῶν. 

ἃ δεινότερον μὲν ἐνόμιζον εἶναι καὶ- 
κῶς α. vuls. δεινότερον ἐνόμιζον εἷ- 
γα! τὸ κακῶς. 
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κακῶς ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀκούειν ἢ καλῶς ὑπὲρ τῆς " πό- 
λεως ἀποθνήσκειν, μᾶλλον δ᾽ ἠσχύνοντ᾽ ἐπὶ τοῖς κοινοῖς ς 

ἁμαρτήμασιν ἢ νῦν ἐπὶ τοῖς Ἰδίως τοῖς σφετέροις αὐτῶν. 
87 Τούτων δ᾽ ἦν αἴτιον ὅτι τοὺς νόμους. ἐσκόπουν ὅπως ἀκρι- 

βῶς καὶ καλῶς ἕξουσιν, οὐχ οὕτω τοὺς περὶ τῶν ἰδίων 
συμβολαίων ὡς τοὺς περὶ τῶν καθ᾽ ἑκάστην ἢ τὴν ἡμέραν 
ἐπιτηδευμάτων. ἠπίσταντο γὰρ ὅτι τοῖς καλοῖς κάγα- 

θοῖς τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν δεήσει πολλῶν γιμαμμάτων, ἀλλ ἀλλ 
ἀπ᾽ ὀλίγων συνθημάτων — καὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ ἃ 

88 περὶ τῶν κοινῶν ὁμιονοήσουσιν. οὕτω δὲ πολιτικῶς εἶχον, 

ὥστε καὶ τὰς στάσεις ἐποιοῦντο πρὸς ἀλλήλους οὐχ, ὁπό- 

τέροι τοὺς ἑτέρους ὠπολέσαντες τῶν λοιπῶν ἄρξουσιν, ἀλλ᾽ 
ὁπότεροι ἡ φθήσονται τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ποιήσαντες" 

καὶ τὼς " ἑταιρείας συνῆγον οὐχ, ὑπὲρ τῶν ἰδίᾳ συμφε- 
80 ρόντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ πλήθους ὠφελεία. Τὸν αὐτὸν 

δὲ τρόπον καὶ τὼ τῶν ἄλλων διῴκουν, θεραπεύοντες ἀλλ᾽ 
οὐχ, ὑβρίζοντες τοὺς Ἕλληνας, καὶ στρατηγεῖν οἰόμενοι 
δὲὶν ἀλλὰ μὴ τυραννεῖν αὐτῶν, καὶ μᾶλλον ἐπιβυμοῦντες 
ἡγεμόνες ἢ δεσπόται προσαγορεύεσθαι. καὶ ὁ σωτῆρες ἀλλῶ 

μὴ λυμεῶνες ἀποκαλεῖσθαι, τῷ ποιεὶν εὖ προσαγόμενοι 

ροτὼς πόλεις, ἀλλ᾽ οὐ βία καταστρεφόμενοι, πιστοτέροις 
μὲν τοῖς λόγοις ἢ νῦν τοῖς ὅρκοις χρώμενοι, ταῖς δὲ συν- 57 
θήκαις ὥσπερ ἀνάγκαις ἐμμένειν ἀξιοῦντες, οὐχ οὕτως 
ἐπὶ ταῖς δυναστείαις μέγα φρονοῦντες ὡς ἐπὶ τῷ σω- 

κων. δὲ ομυλον — 
ἔχειν πρὸς τοὺς ἥττους ἥνπερ τοὺς κρείττους πρὸς σφᾶς 

* πόλεως ἀποθνήσκειν Ὁ. vulg. Φ φθήσονται G. vulg. ὀφθήσον- 
πατρίδος ἀποθανεῖν. ται. 

ΟΥ̓ τὴν ἡμέραν (ἃ. vulg. om. ar- ἃ. ἑταιρείας G. vulg. ἑταιρίας. ᾿ς 
ticulum. 

4 
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αὐτούς, ἴδιον μὲν " ἄστη τὰφ “ αὐτῶν πόλεις ἡγούμενοι, 
κοινὴν δὲ »᾿ατρίδα τὴν ὁ Ἑλλάδα νὸμίζοντες εἶναι. 

91 Τριαύταις διανοίαις χρώμενοι, καὶ τοὺς “ γεωτέρους ἐν 
τόϊς τοιούτοις ἤθεσι παιδεύοντες, οὕτως ἄνδρας ἀγαθϑὺς ἢ 
ἐπέδειξαν τοὺς πολεμήσαντας πρὸς τοὺς ἐκ τῆς Ασίας, 
ὥστε μηδένω πώποτε δυνηθῆναι περὶ αὐτῶν μήτε τῶν 
σϑιητῶν μήτε τῶν σοφιστῶν ἀξίως τῶν ἐκείνοις πεπρωγμό- 

φαγὼν εἰπεῖν. κἀὶ “πολλὴν αὐτόϊς ἔχω συγγνώμην ὁμοίως 

γόρ ἐστι χωλεπὸν ἐπινέϊν τοὺς 'ὑπερβεβληκότας τὰς 
τῶν ἄλλων ὠῤετὰς ὥσπερ τοὺς μηδὲν ἀγαθὸν πεποιηπό- 

ras τὸς μὲν γὰρ οὐχ ὕπεισι πράξεις, πρὸς δὲ τοὺς οὐκ ς 
εἰδὶν ὡρμόττοντες λόγοι. πῶς γὰρ ἂν γένοιντο σύμμετροι 

ο3 Τοιϑύτοις ἀνδράσιν, οἱ " τοσοῦτον μὲν τῶν ἐπὶ Ὑροίων δτρδ» 
τευσαμένων διήνεγκων, ὅσον οἱ μὲν περὶ μίαν " πόλιν ἔτη 
δέμα διέτριψ, ἀν, οἱ δὲ τὴν ἐξ ἁπάσης τῆς ᾿Ασίας δύγμειν 
ἐν ὀλίγῳ χρόνω κατεπτολόμησαν, οὐ μόνον δὲ τὰς ᾿ αὑτῶν 
πατρίδας διέσωσαν, ἀλλὰ καὶ τὴν " σύμπασαν Ἑλλώδα, 
ἠλευθέρωσαν ; “δίων δ᾽ ἂν ἔργων ἢ πόνων ἢ κινδύνων ἀϑέ: 

σίησων ὥστε ζῶντες εὐδοκιμεῖν, δΐ τινες ὑπὲρ τῆς ϑόξης ἃ 

ἱ ἧς ἔμελλον τελευτήσαντες ἕξειν οὕτως ἑτοίρμεως ἤθελὸν 
94 ὡποθνήσιμειν , Olaæi δὲ καὶ τὸν Ἢ πόλεμον θεῶν τινὰ 

συνωγωγεὶν ὠγασθέντω τὴν ἀρετὴν αὐτῶν, ἵνα μὴ τοιοῦτοι 

γενόμενοι τὴν φύσιν διωλάθϑιεν μηδ᾽ ἀκλεῶς τὸν βίον τε- 

d ἄ)3η} ἃ τὴ ἃ. ὄστον ἐῶν. 
ς αὐτῶν G. vulg. ἑαντῶν. h πόλιν ἔξη G. vulg. πόλιν στρας 
ἃ «Ἑλλάδα] αὐτῶν πόλιν G. τεύσαντες ἔτη. 
e γεωτέρους ἐν τοῖς τοιούτοις G. ἢ αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. 

vulg. νεωτέρους τοιούτοις vel νεωτέ- Κ σύμπασαν Ἑλλάδα ἃ. vulg. 
ρους ἐν τοιούτοις. “Ἑλλάδω σύμπασαν. 

ἔ ὑπερβεβληκότας α. vulg. ὑπερ- 1 ἧς] οι. α. 
βεβηκότας. τὸ πόλι εμὼν θεῶν G. vulg. πόλέμον 

Ε τοσοῦτον μὲν τῶν α. vulg. τοσ- τοῦτον θεῶν. 



— 
λυ 

Ῥ. 58. ΠΑΝΗΓΎΡΙΚΟΣ. γἢ 

᾿λευτήσαιεν, ἀλλὰ τῶν αὐτῶν τόϊς ἐκ τῶν θεῶν γεγονόσι 

καὶ καλουμένοις ἡμιθέοις ἀξιωθέϊεν᾽ καὶ γὰρ " ἐκείνων 
τὼ μὲν σώματα ταῖς τῆς φύσεως ἀνάγκαις ἀπέδοσαν, ε 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἀθάνατον τὴν μνήμην " ἐποίησαν. 
95 ᾿Αεὶ μὲν οὖν δΐ θ᾽ ἡμέτεροι πρόγονοι καὶ Λακεδαιμόνιοι 

φιλοτίμως πρὸς ἀλλήλους εἶχον, οὐ μὴν Ῥ ἀλλὰ περὶ 
κωλλίστων ἐν ἐκείνοις τὸς χρόνοις “ ἐφιλονίκησαν, οὐκ 
ἐχθροὺς ἀλλ᾽ ἀντωγωνιστὰς σφᾶς αὐτοὺς εἶναι νομίζον- 38 
τες, οὐδ᾽ ἐπὶ δουλεία τῇ τῶν Ἑλλήνων τὸν βάρβαρον θε- 
᾿ρῶπεύοντες, " ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς κοινῆς σωτηρίας ὁμονο- 

οὔντες, ὁπότεροι δὲ ταύτης αἴτιοι γενήσονται, περὶ τούτου 

οό ποιούμενοι τὴν ἅμιλλαν. ᾿Ἐπεδείξαντο δὲ τὰς αὐτῶν 
ἀρετὰς πρῶτον μὲν ἐν τοὺς ὑπὸ Δαρείου πεμφθεῖσιν. ἀπο- 
βάντων γὰρ αὐτῶν εἰς τὴν ᾿Αττικὴν οἱ μὲν οὐ περιέμειναν 
τοὺς συμμάχους, ἀλλὰ τὸν κοινὸν πόλεμον ἴδιον " κίνδυ- Ὁ 
νὸν ποιησάμενοι πρὸς τοὺς ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος κατα- 

φρονήσαντας ἀπήντων τὴν οἰκείαν δύνωμιν ἔχοντες, ὀλίγοι 
πρὸς πολλὰς μυριώδας ὥσπερ ἐν ἀλλοτρίαις ψυχαῖς 

97 μέλλοντες ᾿ κινδυνεύειν, οἱ δ᾽ οὐκ ἔφθησαν πυθόμενοι τὸν 
περὶ τὴν ̓ Αττικὴν πόλεμον, καὶ πάντων τῶν ἄλλων ὠμε- 
λήσαντες ἧκον ἡμῖν ἀμυνοῦντες, τοσαύτην ποιησάμενοι 

σπουδὴν ὅσην πὲρ ἂν τῆς "αὑτῶν χώρας πορθουμένης. 
σημεῖον δὲ τοῦ τώχους καὶ τῆς ἁμίλλης" τοὺς μὲν γὰρ ο 
ἡμετέρους προγόνους φασὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας πυθέσθαι τε 
τὴν ἀπόβασιν τὴν τῶν βαρβάρων, καὶ βοηθήσαντας ἐπὶ 
τοὺς ὅρους τῆς " χώρας καὶ μάχῃ νικήσαντας τρόπαιον 

Ὦ ἐκείνων G. vulg. ἐκεῖνοι. ἅμα μὲν περί. ⸗ 
ὁ ἐποίησαν G. νυιῖρ;. κατέλιπο. ὀὠ ὠδὃ κίνδυνον om. G. 
» ἀλλὰ περὶ Ὁ. vlg. ἀλλὰ καὶ Ὁ κιδυνεύειν Θ΄. vulg. κινδυνεύ- 

περί. δειν. 
4 ἐφιλονίκησαν G. vulg. ἐφιλο- ἃ αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. 

»είκησαν. ἢ χώρας καὶ μάχῃ] χώρας μάχῃ 
τ ἀλλὰ περὶ μὲν G. vulg. ἀλλὰ G. 
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οϑ στήσαι τῶν πολεμίων, τοὺς δ᾽ ἐν τρισὶν ἡμέραις καὶ τοσ- 
αὐταῖς “νυξὶ διακόσια καὶ χίλια στάδια διελθεῖν στρα- 

τοπέδῳ πορευομένους. οὕτω σφόδρ᾽ ἠπείχθησαν οἱ μὲν με- ἃ 
τασχέϊν τῶν κινδύνων, οἱ δὲ, Υ φθῆναι συμβαλόντες πρὶν 

9 ἐλθεῖν τοὺς βοηθήσοντας. Μετὰ δὲ ταῦτα γενομένης τῆς 

ὕστερον στρατείας, ἣν αὐτὸς Ἐέρζης ἤγαγεν, ἐκλιπὼν μὲν 

τὰ βασίλεια, στρατηγὸς δὲ καταστῆναι τολμήσας, ἅ- 

παντῶς δὲ τοὺς ἐκ τῆς ᾿Ασίας συναγείρας᾽ περὶ οὗ τίς 
οὐχ, ὑπερβολὰς προθυμηθεὶς εἰπεῖν ἐλάττω τῶν ὑπαρχόν- 

τοοτῶν εἴρηκεν ; ὃς εἰς τοσοῦτον ἦλθεν " ὑπερηφανίας, ὥστε 

μικρὸν μὲν ἡγησάμενος ἔργον εἶναι: τὴν Ἑλλάδα χειρώ- ε΄. 
σασθαι, βουληθεὶς δὲ τοιοῦτον μνημέϊον καταλιπεῖν ὃ μὴ 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς ἐστιν, οὐ πρότερον ἐπαύσατο πρὶν 
ἐξεῦρε καὶ " συνηνάγκασεν ὃ πάντες " θρυλοῦσιν, ὥστε τῷ 

στρατοπέδῳ πλεῦσαι μὲν διὰ τῆς ἠπείρου, πεζεῦσαι δὲ 

τοι διὼ τῆς θαλάττης, τὸν μὲν Ἑλλήσποντον ζεύξας, τὸν δ᾽ 

Abo διορύξας. πρὸς δὴ τὸν οὕτω μέγα φρονήσαντα καὶ 59 

τηλικαῦτα διωπραξάμενον καὶ τοσούτων δεσπότην γενό- 
μενον ἀπήντων διελόμενοι τὸν κίνδυνον, Λακεδαιμόνιοι μὲν 

εἰς Θερμοπύλας πρὸς τὸ πεζόν, χιλίους αὑτῶν ἐπιλέ- 

ξαντες καὶ τῶν συμμάχων ὀλίγους 7 ὄντες, ὡς ἐν 
τοῖς στενοῖς κωλύσοντες αὐτοὺς περαιτέρω “ προελθεῖν, οἱ 

δ᾽ ἡμέτεροι πατέρες ἐπ᾽ ᾿Αρτεμέσιον, ἑξήκοντω τριήρεις 
1ο2 πληρώσαντες πρὸς ἅπαν τὸ τῶν πολεμίων ναυτικόν. ταῦ- Ὁ 

τὰ δὲ ποιεῖν ἐτόλμων οὐχ, οὕτω τῶν πολεμίων καταφρο- 

᾿γοῦντες ὡς πρὸς ἀλλήλους “ ἀγωνιῶντες, Λακεδαιμόνιοι 

Σ φθῆναι G. vulg. ὀφθῆναι. Ὁ θρυλοῦσιν ἃ. vulg. θρυλλοῦσι». 
ξ ὑπερηφανίας ἃ. vulg. ὑπερη- ξ —E— προσελθεῖν Pr. G. 

φανείας. ᾿ 4 ἀγωνιῶντες G. vulg. —⸗ 
Ὁ Verbi συνηνάγκασεν litteras μενοι. 

γῶν ἃ correctore habet G. 
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μὲν ζηλοῦντες τὴν πόλιν “ τῆς Μαραθῶνι μάχης, καὶ ζη- 

τοῦντες ' αὑτοὺς ἐξισῶσαι, καὶ δεδιότες μὴ δὶς ἐφεξῆς ἡ 
103 πόλις ἡμῶν αἰτία γένηται τοῖς Ἕλλησι τῆς σωτηρίας, οἱ 

δ᾽ Ξ ἡμέτεροι μάλιστα μὲν βουλόμενοι διαφυλάξαι: τὴν 
παροῦσαν δόξαν, καὶ πᾶσι ποιῆσαι φανερὸν ὅτε ἢ καὶ τὸ 
πρότερον δὲ ἀρετὴν ἀλλ᾽ οὐ ἱ διὰ τύχην ἐνίκησαν, " ἔπειτα 

καὶ προωγωγέσθαι: τοὺς “Ἕλληνας ' ἐπὶ τὸ διαναυμαχεῖν, 
᾿ ἐπιδείξαντες αὐτοῖς ὁμοίως ἐν τοῖς ναυτικόϊς κινδύνοις 

ὥσπὲρ "ἐν τοὺς πεζῶς τὴν ἀρετὴν τοῦ πλήθους περι- 
104 γιγνομένην. ἴσας δὲ τὰς τόλμας παρασχόντες οὐχ-" ὁμοί- 

αἰς ἐχρήσαντο ταῖς τύχαις, ἀλλ᾽ οἱ μὲν διεφθάρησαν καὶ 
ταῖς ψυχαῖς νικῶντες τοῖς σώμασιν ἀπεῖπον (οὐ γὰρ δὴ 
τοῦτό γε θέμις εἰπεῖν, ὡς ἡττήθησαν οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ἃ 

φυγεῖν ἠξίωσεν), οἱ δ᾽ ἡμέτεροι τὰς μὲν πρόπλους ἐνίκη- 
σαν, ἐπειδὴ δὲ ἤκουσαν τῆς παρόδου τοὺς πολεμίους κρα- 
τοῦντας, οἴκαδε καταπλεύσαντες οὕτως ἐβουλεύσαντο περὶ 
τῶν λοιπῶν, ὥστε πολλῶν καὶ καλῶν αὐτοῖς προειργώ- 
σμένων ἐν τοῖς τελευταίοις τῶν κινδύνων “ ἔτι πλέον διή- 

τος γέγκαν. ἀθύμως γὰρ ἁπάντων τῶν συμμάχων διακειμέ- 
νων, καὶ Πελοποννησίων μὲν διατειχιζόντων τὸν ᾿Ισθμὸν 

καὶ ζητούντων ἰδίαν αὑτοῖς σωτηρίαν, ἢ τῶν δὲ ἄλλων πό- ὁ 
λεων ὑπὸ τοῖς βαρβάροις γεγενημένων καὶ συστρατευο- 

μένων ἐκείνοις, πλὴν εἴ τις διὰ “ μικρότητα ἠμελήθη, 

ü ΦΨ ΌΣΝΝ 

ὁ τῆς Μαραθῶνι G. vulg. τῆς ἐν vuls. ἔπειτα δὲ καὶ προσαγαγέσθαι. 
Μαραϑῶνι. ᾿ ἐπὶ τὸ G. vulg. ἐπὶ τῷ. 
ἰ αντοὺς ἐξισῶσαι G. γυὶρ. ἑαυ- m ἐγ τοῖς πεζοῖς G. vulg. ἐν πε- 

τοὺς ἐξίσου καταστῆσαι. ζοῖς. 
δὰ ἀμανμέον ΟἹ νὴ, 5 ὁμοίαις G. vulg. ὁμοίως. 
ἡμέτεροι πρόγονοι μάλιστα. ὁ ἔτι πλέον διήνεγκαν ἃ. νυΐς. 

Ἀ καὶ τὸ πρότερον G. vulg. καὶ ἐπὶ πλέον διενεγκεῖν. 
πρότερον. Ρ᾽ τῶν δὲ ἄλλων} τῶν ἄλλων G. 

ἱ διὰ τύχην G. vulg. διὰ τὴν ἅ μικρότητα ἠμελήθη G. νυΐᾳ. 
τύχην. σμικρότητα παρημελήθη. 

Κ ἔπειτα καὶ προωγαγέσθαι G. 



"δ ΓΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ.ἸΨ. 

προσπλεουσῶν δὲ τριήρων διακοσίων καὶ χιλίων " καὶ πε- 

ζῆς στρατιᾶς ἀναριβμήτου μελλούσης εἰς τὴν ᾿Αττικὴν 
106 εἰσβάλλειν, οὐδεμιᾶς σωτηρίας αὐτοῖς "ὑποφαινομένης, ὅο 

ἀλλ᾽ ἔρημοι συμμώχων γεγενημένοι καὶ τῶν ἐλπίδων 
ἁπασῶν διημαρτηκότες, ἐξὸν αὐτόϊς μὴ μόνον τοὺς πα- 
ρόντας κινδύνους διαφυγέϊν ἀλλὰ καὶ τιμὰς ἐξαιρέτους 
λαβεϊν, ὡς αὐτοῖς ἐδίδου βασιλεὺς ἡγούμενος, εἰ τὸ τῆς 

πόλεως προσλάβοι ναυτικόν, παραχρήμα καὶ Πελοπον- 
107 νήσου κρωτήσειν, οὐχ, ὑπέμειναν τὰς παῤ' ἐκείνου δωρεάς, Ὁ 

οὐδ᾽ ὀργισθέντες τόϊςς Ἕλλησιν ὅτι προὐδόθησαν ἀσμένως 

ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς τὰς πρὸς τοὺς βαρβάρους ὥρμησαν, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ μὲν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας πολεμεῖν παρεσκευά- 

ζοντο, τόϊς δ᾽ ἄλλοις τὴν δουλείαν αἱρουμένοις συγγνώμην 
τοϑ εἶχον. ἡγοῦντο γὰρ ταῖς μὲν ταπειναῖς τῶν πόλεων προσ΄- 

ἥκειν “ἐκ παντὸς τρόπου ζητεῖν τὴν σωτηρίαν, ταῖς δὲ 
προεστάναι τῆς Ἑλλάδος ἀξιούσαις οὐχ, οἷόν τ᾽ εἶναι δια- 
φεύγειν τοὺς κινδύνους, ἀλλ᾽ ὥσπερ τῶν ἀνδρῶν τοῖς κα- ο 

λοῖς — —“ ἐστι κωλῶς ἀποθανέϊν ἡ ζῆν 

αἰσχρῶς, οὕτω καὶ τῶν πόλεων ταῖς ὑπερεχούσαις λυσι- 

τελεῖν ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι μᾶλλον ἢ δούλωις ὀφθη- 
τοϑ γον! γενομέναις. Δῆλον δ᾽ ὅτι ταῦτα διενοήθησαν" ἐπειδὴ 

γὰρ οὐχ, οἷοί τ᾽ ἦσων πρὸς ἀμφοτέρας ἅμω —— 

σθαι τὰς δυνάμεις, παρωλαβόντες ἅπαντα τὸν ὄχλον τὸν 

ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὴν ἐχομένην νήσον ἐξέπλευσαν, ἵν᾿ ἐν ἃ 

110 μέρει πρὸς * ἑκατέραν κινδυνεύσωσιν. καίτοι πῶς ἂν ἐκεί- 

νων ἄνδρες ἀμείνους ἢ μᾶλλον φιλέλληνες ὄντες ἐπι- 
δειχβέϊεν, οἵτινες ἐτόλμησαν ἐπιδεῖν, ὥστε μὴ τοῖς λοι- 

Τ᾿ καὶ πεζῆς G. vulg. * τῆς t ἐκ παντὸς G. vulg. ἐξ ἅπαντος. 
πεζῆς. ἃ ἑκατέραν κινδυνεύωσιν G. vulg. 

5 ὑποφαινομένης G. vulg. ὑπόλει- ἑκατέραν τὴν δύναμιν ἀλλὰ μὴ πρὸς 
πομένης. : ἀμφοτέρας ἄμα κινδυνεύσωτιν. ᾿ 
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ποῖς αἴτιοι γενέσθαι τῆς δουλείας, ἐρήμην μὲν τὴν πόλιν 
“γενομένην, τὴν δὲ χώραν πορθουμένην, ἑερὰ δὲ συλώμενα, 
καὶ γεὼς ἐμιπιπραμένους, ἅπαντα δὲ τὸν πόλεμον πῷ 

1τι τὴν πατρίδα τὴν αὑτῶν γιγνόμενον ; Καὶ οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀπέ- 6 
χρήσεν αὐτοῖς, ἀλλὰ πρὸς χελίας καὶ διακοσίας τριήρεις 

μόνοι διαναυμαχέϊν " ἐμέλλησαν. οὐ μὴν εἰάθησιαν᾽ κα- 
ταισχωνθέντες γὰρ Πελοποννήσιοι τὴν ἀρετὴν αὐτῶν, καὶ 
νομίσαντες προδιαφθαρέντων μὲν τῶν ἡμετέρων οὐδ᾽ αὐτοὶ 
σωθήσεσθαι, κατορθωσάντων δ᾽ εἰς ἀτιμίαν τὰς αὑτῶν 

πόλεις καταστήσειν, ἠναγκάσθησαν μετασχεῖν τῶν κιν-ὅι 

112 δύνων. καὶ τοὺς μὲν θορύβους τοὺς ἐν τῷ πρώγματι γενο- 
μένους καὶ τὰς κραυγὰς καὶ τὰς παρακελεύσεις, ἃ 
κοινὰ πάντων " ἐστὶ τῶν ναυμαχούντων, ἢ οὐκ εἶδ᾽ ὅτε δῇ 
λέγοντα διατρίβειν" ἃ δ᾽ ἐστὶν ἴδια. καὶ τῆς ἡγεμονίας 

ἄξια καὶ τῶς πρειρημίοις ἁμολογούμενα, ταῖτα, δ' ἐμὴν 
113 ἔργον." ἐστὶν εἰπεῖν. τοσοῦτον γὰρ ἡ πόλις ἡμῶν διέφερεν, 

ὅτ᾽ ἦν ἀκέραιος, ὥστ᾽ ἀνάστατος γενομένη πλείους μὲν 
συνεβάλετο τριήρεις εἰς τὸν κίνδυνον τὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλλά-"Ὁ 
δὸς ἢ σύμπαντες οἱ ναυμαχήσαντες, οὐδεὶς δὲ πρὸς ἡμᾶς 
οὕτως ἔχει δυσμενῶς, ὅς τις οὐκ ἂν ὁμολογήσειε διὰ μὲν 

τὴν ναυμαχίαν ἡμᾶς τῷ πολέμῳ κρατῆσαι, ταύτης δὲ 
114 τὴν πόλιν αἰτίαν γενέσθαι. Καίΐτοι μελλούσης στρω- 
τείας ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἔσεσθαι τίνας χρὴ τὴν ἥγεμο- 
νίων ἔχειν ; οὐ τοὺς ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ μάλιστ᾽ εὐ- 
δοκιμήσαντως, καὶ πολλάκις μὲν ἰδίω προκινδυνεύσαν- ς 

τας, ἐν δὲ τοὺς κοινοῖς τῶν ἀγώνων ἀριστείων ἀξιωθέντας ; 

vulg. περὶ 
Ὁ ἐμόλλησαν G. vulg. ἐτόλμη- ὁ τὴν πόνν Ο. νυῆᾳ, τὴν ἡμετές 

σαν. 
ἃ ἐστὶ G. vulg. εἰσί, — 



᾽8 ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ ον. IV. 

οὐ Τοὺς τὴν " αὑτῶν ἐκλιπόντας ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων σω- 

τηρίας, καὶ τό τε παλαιὸν οἰκιστὰς τῶν πλείστων πόλεων 

γενομένους, καὶ πάλιν αὐτὰς ἐκ τῶν μεγίστων συμφο- 

τρῶν διασώσαντας ; πῶς δ᾽ οὐκ ἂν δεινὰ πάθοιμεν, εἰ τῶν 

κακῶν πλέϊστον μέρος μετασχόντες ἐν ταῖς τιμαῖς ἔλατ- 
1 f * ὠθεῖ, ἈΝ ͵7 ΄ ε 3 — 7 

τον ἔχειν ' ἀξιωθέϊμεν, καὶ τότε προταχβέντες ὑπὲρ ἁπάν- ἃ 

τῶν νῦν ἑτέροις ἀκολουθέϊν ἀνωγκασθεῖμεν ; 
J 3X 7 ͵7 18 “ 7 δ ε « 7 

116 Μεχρι μὲν οὖν τούτων οἱδ᾽ ὁΘτὶ πάντες ἂν " ὁομολογή- 

σειαν πλείστων ὠγαθῶν τὴν πόλιν ἢ τὴν ἡμετέραν αἰτίαν 

γεγενῆσθαι, καὶ δικαίως ἂν αὐτῆς τὴν ἡγεμονίαν εἶναι". 

μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἤδη τινὲς ἡμῶν κατηγοροῦσιν, ὡς ἐπειδὴ 

τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης παρελάβομεν, πολλῶν κακῶν 
αἴτιοι τὸς Ἕλλησι κατέστημεν, καὶ τόν τε Μηλίων ἀν- 

δρωποδισμὸν καὶ τὸν Σκιωναίων ' ὄλεθρον ἐν τούτοις τοῖς ε 

117 λόγοις ἡμῖν προφέρουσιν. Ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι πρῶτον μὲν 

οὐδὲν εἶναι τοῦτο σημεῖον ὡς κακῶς ἤρχομεν, εἴ τινες τῶν 

πολεμησάντων ἡμῖν σφόδρω φαίνονται κολασθέντες, ἀλλὰ 
πολὺ τόδε μεέϊζον τεκμήριον ὡς καλῶς διωκοῦμεν τὼ τῶν 

x “ * —44 » “ δὲ 4 

συμμάχων, ὁτι τῶν πόλεων τῶν “υᾧ ἡμῖν οὐσῶν ουδεμίω 62 

118} τοιαύταις συμφοραῖς περιέπεσεν. ἔπειτ᾽ εἰ μὲν ἄλλοι τι- 

νὲς τῶν αὐτῶν πρωγμώτων πραότερον ἐπεμελήθησαν, εἰκό- 

τῶς ἂν ἡμῖν ἐπιτιμῷεν᾽ εἰ δὲ " μήτε τοῦτο γέγονε, μήθ᾽ 

οἷόν τ᾽ ἐστὶ τοσούτων πόλεων τὸ πλῆθος κρατεῖν, ἢν μή 

τις κολάζῃ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας, πῶς " οὐκ ἤδη δίκαιόν 

ἐστιν ἡμῶς ἐπαινέϊν, δΐ τινες ἐλαχίστοις χωλεπήναντες 
»"“΄Ὃ7»Σ * Ἂς * Ν -Ὁ » ͵ J 

τιρ πλεῖστον χρόνον τὴν ἀρχὴν κατασχεῖν ἠδυνήθημεν ; Οἶμαι 

ς αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. 1 ὄλεθρον} om. G. 
f ἀξιωθεῖμεν----ἀναγκασθεῖμεν G. Κ ὑφ᾽ G. vulg. ἐφ᾽. 

vulg. ἀξιωθείημεν----ἀναγκασθείημεν. Ἰ τοιαύταις] ταύταις ταῖς G. 
᾿ξ ὁμολογήδειαν G. vulg. ὅμολο- τ μήτε G. vulg. μήποτε. 

γήσαιεν. "οὐκ ἤδη G. vulg. οὖ. 
μ τὴν ἡμετέραν G. νυν. ἡμῶν... 
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δὲ πᾶσι δοκεῖν τούτους κρατίστους προστάτας " γενήσε- Ὁ 
σθα, τῶν Ἑλλήνων, ἐφ᾽ ὧν οἱ πειβαρχήσαντες ἄριστα 
τυγχάνουσι πράξαντες. ἐπὶ τοίνυν τῆς ἡμετέρας ἢ ἡγεμο- 

νίας εὑρήσομεν καὶ τοὺς οἴκους τοὺς ἰδίους πρὸς εὐδαιμο- 
νίαν πλεῖστον ἐπιδόντας καὶ τὰς πόλεις μεγίστας γενο- 

120 μένας. οὐ γὰρ ἐφθονοῦμεν ταῖς αὐξανομέναις αὐτῶν, οὐδὲ 

ταραχὰς “ ἐνεποιοῦμεν πολιτείας ἐναντίας παρακαθιστάν- 
τες, "ἵν ἀλλήλοις μὲν στασιάζοιεν, ἡμᾶς δ᾽ ἀμφότεροι ς 
θερωπεύοιεν, ἀλλὰ τὴν τῶν συμμάχων ὁμόνοιαν κοινὴν 
ὠφέλειαν νομίζοντες τοῖς αὐτοῖς νόμοις ἁπάσας τὰς πό- 
λεὶς διωκοῦμεν, συμμαχικῶς ἀλλ᾽ οὐ δεσποτικῶς βου- 
λευόμενοι περὶ αὐτῶν, ὅλων μὲν τῶν πραγμάτων ἐπιστα- 

121 τοῦντες, ἰδία δ᾽ ἑκάστους ἐλευθέρους ἐῶντες εἶναι, καὶ τῷ 
μὲν πλήθει βοηθοῦντες, "ταῖς δὲ δυναστείαις πολεμοῦντες, 
δεινὸν ἡγούμενοι τοὺς πολλοὺς ὑπὸ τοῖς ὀλίγοις εἶναι, 

καὶ τοὺς ταῖς οὐσίαις ἐνδεεστέρους τὰ δ᾽ ἄλλα μηδὲν ἃ 
χείρους ὄντας ἀπελαύνεσθαι τῶν ἀρχῶν, ἔτι δὲ κοινῆς τῆς 
πατρίδος οὔσης τοὺς μὲν τυραννεῖν τοὺς δὲ μετοικεῖν, καὶ 

φύσει πολίτας ὄντας νόμῳ τῆς πολιτείας ἀποστερεῖσθαι. 
122 τοιαῦτ᾽ ἔχοντες ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐπιτιμῶν καὶ πλείω 

τούτων, τὴν αὐτὴν πολιτείαν ἥνπερ παρ ἡμῖν αὐτοῖς καὶ 

παρὼ τὸς ἄλλοις κατεστήσαμεν, ἣν οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι " δὲ 

διὰ μακροτέρων ἐπαινεῖν, ἄλλως τε καὶ συντόμως ἔχοντα 
δηλῶσαι * αὐτῆς. μετὰ γὰρ ταύτης οἰκοῦντες ἐ(βδὸ- ε 

μήκοντ᾽ ἔτη διετελέσαμεν ἄ ἄπειροι μὲν τυραννίδων, ἐλεύθε- 
po⸗ δὲ πρὸς τοὺς βαρβαρους, ἀστασίαστοι δὲ πρὸς " σφᾶς 

9. γενήσεσθαι G. vulg. γεγενῆ- Ἵ 
σθαι. » ταῖς δὲ δυναστείαις οἴνοις. 

Ρ ἡγεμονίας] εὐδαιμονίας ἃ. ταῖς δυναστείαις δέ. 
4 ἐνεποιοῦμεν πολιτείας ἐναντίας t δεινὸν ἡγούμιενοι] δεινοὶ G. δεινὸν 

G. vulg. ἐποιοῦμεν πολιτείας ὕὑπε- οἰόμενοι recens G. 
ναντίας. ' ἃ δεῖ om. ἃ. 

τ ἵν᾽ ἀλλήλοις G. νυῖΐρ, ἵ᾽ ἐν * σφᾶς} ἡμᾶς rec. γρ. G. 
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αὐτούς, εἰρήνην δ᾽ ἄγοντες πρὸς "πάντας ἀνθρώπους. 
123 Ὑπὲρ ὧν προσήκει τοὺς εὖ φρονοῦντας μεγάλην χάριν 63 

ἔχειν πολὺ μᾶλλον ἢ τὰς κληρουχίας ἡμῖν ὀνειδίζειν, ἃς 
ἡμεῖς εἰς τὰς ἐρημουμένως τῶν πόλεων φυλακῆς ἕνεκα 

τλᾳτῶν χωρίων, ἀλλ᾽ οὐ διὰ πλεονεξίαν ἐξεπέμπομεν. ση- 
μεῖον δὲ τούτων᾽ ἔχοντες γὰρ χώραν "μὲν ὡς πρὸς τὸ 
πλῆθος τῶν πολιτῶν ἐλαχίστην, ἀρχὴν δὲ μεγίστην, " καὶ 

κεκτημένοι τριήρεις διπλασίας μὲν ἢ σύμπαντες " οἱ ἄλ- 
λοι, δυναμένας δὲ πρὸς δὶς τοσαύτας κινδυνεύειν, " ὑπο- Ὁ 
κειμένης τῆς Εὐβοίας ὑπὸ τὴν ᾿Αττικήν, ἢ καὶ πρὸς “ τὴν 

ἀρχὴν τὴν τῆς θαλάττης εὐφυῶς εἶχε “ καὶ τὴν ἄλλην 
115 ἀρετὴν ἁπασῶν τῶν νήσων διέφερε, κρατοῦντες αὐτῆς μᾶλ- 

λον ἢ τῆς ἡμετέρως αὐτῶν, καὶ πρὸς τούτοις εἰδότες καὶ 

᾿τῶν “Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ὅ τούτους μάλιστ᾽ εὐ- 

δοκιμοῦντας, " οἱ τοὺς ὁμόρους ἀναστάτους ποιήσαντες 
ὥφθονον καὶ ῥώθυμον αὑτόϊς κωτεστήσαντο τὸν (βίον, ὅμως 

οὐδὲν τούτων ἡμᾶς ἐπῆρε περὶ τοὺς ἔχοντας τὴν νῆσον ἐξα-ς 

μωρτεῖν, ἀλλὼ μόνοι δὴ τῶν μεγάλην δύναμιν ' λαβόντων 

περιείδομοεν ἡμᾶς αὐτοὺς " ἀπορωτέρως ζῶντας τῶν δου- 

126 λεύειν αἰτίαν ἐχόντων. καύτοι βουλόμενοι πλεονεκτεῖν οὐκ 

ἂν δή που τῆς μὲν Σκιωναίων γῆς ἐπεθυμήσαμεν, ἣν Πλα- 

ταιέων τὸῖς ὡς ἡμᾶς ' καταφυγοῦσι φαινόμεθα, παρα- 
δόντες, τοσαύτην δὲ χώραν παρελίπομεν, ἢ πάντας ἂν ἃ 
ἡμᾶς εὐπορωτέρους ἐποίησεν. 

Ὁ πᾶντας Ὅ. vulg. ἅπαντας. ᾿ τῶν “Ἑλλήνων G. νυΐρ. τῶν ἄλ.- 

2. μὲν ὡς πρὸς α. vulg. πρὸς μέν. λων “Ἑλλήνων. 

ἃ. καὶ κεκτημένοι G. vulg. κεκτη- ΒΕ. τούτους] τοὺς pr. G. 
μένοι δέ. Β οἷ Vel εἶνα, νοὶ habere 

Ὁ οἱ ἄλλοι]! οι. G. videtur G. 
ς ὑποκειμένης τῆς ἃ. vulg. ὑπο- ἱ λαβόντων ἃ. vulg. ἐχόντων. 

κειμένης δὲ τῆς. k ἀπορωτέρῳς G. vulg. ἀπορώτε- 
ἀν αν δ νῶς, μὰ 

τὴν ἀρχὴν τῇ 1 κατ σι] φυγοῦσι pr. G. 
e καὶ τὴν Ε΄. vulg. καὶ πρὸς τήν. 
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127 Τοιούτων τοίνυν ἡμῶν γεγενημένων, καὶ τοσαύτην πί- 
στιν δεδωκότων ὑπὲρ τοῦ μὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν, 
τολμῶσι κατηγορέϊν οἱ τῶν δεκαδαρχιῶν κοινωνήσαντες 
καὶ τὼς " αὑτῶν πατρίδας " διαλυμηνώμενοι καὶ μεκρὼς 
μὲν ποιήσαντες δοκεῖν εἶναι τὰς τῶν προγεγενημένων ἀφὶ- 
κίας, οὐδεμίαν δὲ " λιπόντες ὑπερβολὴν τῶς αὖθις βου- 

148 λομόνοις "᾿ γενέσθαι πονηρόϊς, ἀλλὼ φώσκοντες μὲν λα- 
κωνίζειν, τἀναντία δ᾽ ἐκείνοις ἐπιτηδεύοντες, καὶ τὰς μὲν ε 
Μηλίων ὀδυρόμενοι συμφοράς, περὶ δὲ τοὺς “ αὑτῶν πολί- 
τὰς ἀνήκεστα τολμήσαντες ἐξαμαρτεῖν. ποῖον γὰρ αὐ- 
τοὺς ἀδίκημα διέφυγεν ; ἢ τί τῶν αἰσχρῶν " καὶ δεινῶν 

129 οὐ διεξοιλθον: οὗ τοὺς μὲν ἀνομωτάτους πιστοτάτους ἐνό- 64 
μιζον, τοὺς δὲ προδότας ὥσπερ εὐεργέτας ἐθεράπευεν, 
ἡρόγτα δὲ, τῶν. Εἱλώτων ἃ ἐνίοις δουλεύειν, ὥστ᾽ εἰς τὰς 
"αὑτῶν πατρίδας ὑβρίζειν, μάλλον δ᾽ ἐτίμων τοὺς αὐτό- 

χειρως [καὶ φονέας] τῶν πολιτῶν ἢ τοὺς γονέας τοὺς 

αὐτῶν, εἰς τοῦτο δ᾽ ὠμότητος ἅπαντας ἡμᾶς κατέστη- 
130 ar, ὥστε πρὸ τοῦ μὲν διὼ τὴν παροῦσαν εὐδαιμονίαν καὶ 

ταῖς μικραῖς ἀτυχίαις πολλοὺς " ἕκαστος ἡμῶν εἴχεὺ 

τοὺς "συμπαθήσοντως, ἐπὶ δὲ τῆς τούτων ἀρχῆς διὰ τὸ 
᾿ πλῆθος τῶν οἰκείων κακῶν ἐπαυσάμεθ᾽ ἀλλήλους ἐλε- 

οὔντες᾽ οὐδὲνὶ γὰρ τοσαύτην σχολὴν παρέλιπον, ὥσθ᾽ 
131 ἑτέρω συνωχβεσθήναι. τίνος γὰρ οὐκ ἐφίκοντο; ἢ τίς 

Υ οὕτω πόῤῥω τῶν πολιτικῶν ἦν πραγμάτων, ὅστις οὐκ 

ἐγγὺς ἠναγκάσθη γενέσθαι τῶν συμφορῶν, εἰς ἃς αἱ τοι- 

m αὐτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. taurõr Ε΄. vulg. ἑαυτῶν. 
ἃ διαλυμηνάμενοε (ὦ. vulg. λυ ἢ ἕκαστος ἡμῶν εἶχε] ἕκαστον 
— ἡμῶν ἔχειν G. 

o λιπόντες G. vulg. ἀπολιπόντες. Χ συμπαθήσοντας) συμπεθήσον- 
Ρ γενέσθαι, G. vulg. γεγενῆσθαι. τας G. 
4 αὐτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. Υ οὕτω πόῤῥω G. vulg. οὕτω το- 
τ καὶ δεινῶν} ἢ δεινῶν G. σοῦτον πόῤῥω.. 
5. ἐγίοιςἾ ἑνὶ α. 

VOL. ΤΙ, α 



zꝛ wrarore Οκ ΙΝ. 

αὔτωι φύσεις ἡμᾶς κατέστησαν ; εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνονται ς 

“τὰς ἑαυτῶν πόλεις οὕτως ἀνόμως διαθέντες καὶ τῆς 
ἡμετέρας ἀδίκως κατηγοροῦντες, ἀλλὼ πρὸς τοῖς ἄλλοις 

καὶ περὶ τῶν δικῶν καὶ τῶν γραφῶν τῶν ποτὲ παρ᾿ ἡμῖν 
γενομένων λέγειν τολμῶσιν, αὐτοὶ πλείους ἐν τρισὶ μησὶν 

ἀκρίτους ἀποκτείναντες ὧν ἡ πόλις ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἁπά- 

13) σῆς ἔκρινεν. Φυγὰς δὲ καὶ στάσεις καὶ νόμων συγχύ- 

σεῖς καὶ πολιτειῶν μεταβολάς, ἔτι δὲ παίδων ὕβρεις ἃ 
καὶ γυνωικῶν αἰσχύνας καὶ χρημάτων ἁρπαγάς, τίς ἂν 
δύναιτο διεξελθεῖν, πλὴν τοσοῦτον εἰπεῖν ἔχω " καθ᾿ ἁ- 
σάντων, ὅτι τὰ μὲν ἐφ᾽ ἡμῶν δεινὰ ῥαδίως ἄν τις ἑνὶ 

ψηφίσματι διέλυσε, τὰς δὲ σφαγὰς καὶ τὰς ἀνομίας 
τὰς ἐπὶ τούτων γενομένας οὐδεὶς ἂν ἰάσασθαι δύναιτο. 

133. Καὶ μὴν οὐδὲ τὴν παροῦσαν εἰρήνην, οὐδὲ τὴν αὐτονο- 

μίαν τὴν ἐν ταῖς πολιτείαις μὲν οὐκ ἐνοῦσαν, ἐν δὲ ταῖς e 
συνθήκαις ἀναγεγρωμιμένην, ἄξιον ἑλέσθαι μᾶλλον ἢ τὴν 

ἀρχὴν τὴν ἡμετέρων. τίς γὰρ ἂν τοιαύτης καταστάσεως 

ἐπιθυμήσειεν, ἐν ἡ καταποντισταὶ μὲν τὴν θάλατταν κα- 
τέχρυσι, πελτασταὶ δὲ τὰς πόλεις καταλαμβάνουσιν, 

134 ἀντὶ δὲ τοῦ πρὸς ἑτέρους περὶ τῆς χώρας πολεμεῖν ἐντὸς 
τείχους ἢ οἱ πολῖται πρὸς ἀλλήλους μάχονται, πλείους 6 ς 
δὲ πόλεις αἰχμάλωτοι γεγόνασιν ἢ πρὶν τὴν εἰρήνην ἡμᾶς 

ποιήσασθαι, διὼ δὲ τὴν πυκνότητα τῶν μεταβολῶν “ ἀβθυ- 
μοτέρως διάγουσιν οἱ τὰς πόλεις οἰκοῦντες τῶν ταῖς φυ- 

γαῖς ἐζημιωμένων" οἱ μὲν γὰρ τὸ μέλλον δεδίασιν, οἱ δ᾽ 

135 ἀεὶ κατιέναι προσδοκῶσιν. τοσοῦτον δ᾽ ἀπέχουσι τῆς 

ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτονομίας, ὥσθ᾽ αἱ μὲν ὑπὸ τυράν- 

2 τὰς ἑαυτῶν----κκαὶ τῆς α. vulg. Ὁ οἱ πολῖται πρὸς ἀλλήλους G. 
πὰς μὲν ἑαυτῶν----τῆς δ᾽. vulg. πρὸς ἀλλήλους οἱ πολῖται. 

8. καθ ἁπάντων G. vulg. κατὰ ς ἀθυμοτέρως G. vulg ἀθυμότε- 
πάντων. ρὸν. 
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νοις εἰσί, τὰς δ᾽ ἁρμοσταὶ κατέχουσιν, ἔνιαι δ᾽ ἀνάστα- 

τοι γεγόνασι, τῶν δ᾽ οἱ βάρβαροι δεσπόται καθεστήκα- Ὁ 

σιν οὺς ἡμέϊς διαβῆναι τολμήσαντας εἰς τὴν Εὐρώπην 
καὶ μεῖζον ἢ προσῆκεν αὐτοῖς φρονήσαντας οὕτω δὶέβεμεν, 

136 ὥστε μὴ μόνον παύσασθαι στρατείας ἐφ᾽ ἡμᾶς ποιου- 
μένους ἀλλὰ καὶ τὴν αὑτῶν χώραν ἀνέχεσθαι πορθουμένην, 
καὶ διωκοσίαις καὶ χιλίαις ναυσὶ περπλέοντας εἰς το- 

— ταπεινότητω κατεστήσαμεν ; ὥστε μακρὸν πλοῖον 

ἐπὶ τάδε Φασήλιδος μὴ καθέλκειν, ἀλλ᾽ ἡσυχίαν ἄγειν 
— — 

137 μει πιστεύειν. Καὶ ταῦθ᾽ ὅτι διὰ τὴν τῶν προγόνων τῶν 

ἡμετέρων ἀρετὴν οὕτως εἶχεν, αἱ τῆς πόλεως συμφοραὶ 
σαφῶς ἐπέδειξαν" ἅμα γὰρ ἡμεῖς τε τῆς ἀρχῆς ἀπεστε- 
ρούμεθα καὶ τοῖς ἡ Ἕλλησιν ἀρχὴ τῶν κακῶν ἐγίγνετο. 

μετὰ γὰρ τὴν ἐν ᾿ΕἙλλησπόντῳ γενομένην ἀτυχίαν ἑτέρων 

ἡγεμόνων καταστάντων ἐνίκησαν μὲν οἱ βάρβαροι ναυμα- ἃ 
᾿ χωῶντες, ἦρξαν δὲ τῆς θαλάττης, κατέσχον δὲ τὰς πλεί- 

στὰς τῶν νήσων, ἀπέβησαν δ᾽ εἰς τὴν Λακωνικήν, Κύθηρα 

δὲ κατὰ κράτος εἷλον, ἅπασαν δὲ τὴν Πελοπόννησον κα- 
138 κῶς ποιοῦντες περιέπλευσαν. Μάλιστα δ᾽ ἄν τις συνί- 

δοι τὸ μέγεθος τῆς μεταβολῆς, εἰ παρανανγνοΐη τὰς συν- 
θήκας τάς τ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν γενομένας καὶ τὰς νῦν ἀναγε- 

᾿ γραμμένας. τότε μὲν γὰρ ἡμεῖς φανησόμεθα τὴν ἀρχὴν 
τὴν βασιλέως ὁρίζοντες καὶ τῶν φόρων ἐνίους τάττοντες 
καὶ κωλύοντες αὐτὸν τῇ ᾿θαλάττη χρησθαι" νῦν δ᾽ ἐκεῖ- 
νός ἐστίν ὁ διοικῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων, καὶ προστάττων ἃ 
χρὴ ποιεῖν ἑκάστους, καὶ μόνον οὐκ ἐπιστάθμους ἐν ταῖς 

130 πόλεσι καθιστάς. πλὴν γὰρ τούτου τί τῶν ἄλλων ὑπό- 

λοιπόν ἐστὶν ; οὐ καὶ τοῦ πολέμου κύριος ἐγένετο, καὶ 66 

ἃ ξπὶ τάδε G. vulg. ἐντός. ἀναγνούη. 
δ εἰ παραναγνοίῃ G. vulg. εἴπερ — Ο, vulg. θαλάσσῃ. 
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τὴν εἰρήνην ἐπρυτάνευσε, καὶ τῶν παρόντων πραγμάτων 
ἐπιστάτης καθέστηκεν ; οὐχ, ὡς ἐκέϊνον πλέομεν ὥσπερ 

πρὸς δεσπότην, ἀλλήλων κατηγορήσοντες ; οὐ βασιλέα 

τὸν μέγαν αὐτὸν προσαγορεύομεν, ὥσπερ αἰχμάλωτοι 
γεγονότες ; οὐκ ἐν τοῖς πολέμοις τόις πρὸς ἀλλήλους ἐν 
ἐκείνῳ τὰς ἐλπίδας ἔχομεν τῆς σωτηρίας, ὃς ἀμφοτέρους 

ἡμᾶς ἡδέως ἂν ἀπολέσειεν ; 
140 ὯΩν ὅ" ἄξιον ἐνθυμηθέντας ἀγανακτῆσαι μὲν ἐπὶ τοῖς Ὁ 

παροῦσι, " ποθέσαι δὲ τὴν ἡγεμονίαν τὴν ἡμετέραν, μέμ- 
ψασθαι δὲ Λακεδαιμονίοις ὅτι τὴν μὲν ἀρχὴν εἰς τὸν πό- 
λεμὸν κατέστησαν ὡς ἐλευθερώσοντες τοὺς Ἕλληνας, 

141 ἐπὶ δὲ τελευτῆς οὕτω πολλοὺς αὐτῶν " ἐκδότους ἐποίη- 
σᾶν, καὶ τῆς μὲν ἡμετέρας πόλεως τοὺς ἤίωνας ἀπέστη- 

σάν, ἐξ ἧς ἀπῴώκησαν καὶ δὲ ἣν πολλάκις ἐσώθησαν, 

τοῖς δὲ βαρβάροις αὐτοὺς ἐξέδοσαν, ὧν ἀκόντων τὴν χώ-ς 

ρων ἔχουσι καὶ πρὸς οὺς οὐδὲ πώποτ᾽ ' ἐπαύσαντο πολε- 
μοῦντες. καὶ τότε μὲν ἠγανάκτουν, ὅθ᾽ ἡμεῖς νομίμως 

142ἐπάρχειν τινῶν ἠξιοῦμεν" νῦν δ᾽ εἰς "ἢ τοιαύτην δουλείαν 

καθεστώτων οὐδὲν φροντίζουσιν αὐτῶν, οἷς οὐκ ἐξαρκεῖ 

δασμολογέϊσθαι καὶ τὰς ἀκροπόλεις ὁρῶν ὑπὸ τῶν ἐχ- 
θρῶν κατεχομένας, ἀλλὼ πρὸς ταῖς κοιναῖς συμφοραῖς 
καὶ τοῖς σώμασι δεινότερω πάσχουσι τῶν παρ᾿ ἡμῖν ἀρ- 
γυρωνήτων᾽ οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν οὕτως αἰκίζεται τοὺς οἰκέ. ἃ 

143 ras, ὡς ἐκεῖνοι τοὺς ἐλευθέρους κολάζουσιν. μέγιστον δὲ 

τῶν κακῶν, ὅτων ὑπὲρ αὐτῆς τῆς δουλείας ἀναγκάζωνται 

συστρατεύεσθαι, καὶ πολεμέϊν τοῖς " ἐλευθεροῦν ἀξιοῦσι, 
Υ̓ 7 ε ΄ » 7 « ΄ ᾿ 

καὶ τοιούτους κινδύνους ὑπομένειν, ἐν δὶς. ἡττηθέντες μὲν 

ξ. ἄξιον] ἀνάξιον G. δότους τοῖς βαρβάροις ἐποίησαν. 
ἢ φᾳοθέσαι ἃ. νυ]. ποθῆσαι. τὲ ἐπαύσαντο] παύσονται pr. α. 
ἱ ἐπὶ δὲ τελευτῆς G. vulg. ἐπὶ m τοιαύτην ἃ. vulg. τοσαύτην. 
— δέ. n ἐλευθεροῦν — ἐλευθέροις 

ἐκδότους ἐποίησαν G. vulg. ἐκ-ὀ ἀξιοῦσιν εἶναι ἃ. 
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παραχρῆμα διαφθαρήσονται, κατορθώσαντες δὲ μᾶλλον 
144 εἰς τὸν “ λοιπὸν χρόνον δουλεύσουσιν. ὯΩν τίνας ἄλλους 

αἰτίους χρὴ νομίζειν ἢ Λακεδαιμονίους, οἱ τοσ αὐτὴν ἰσχὺν ε 

ἔχοντες περιορῶσι τοὺς μὲν " αὐτῶν συμμάχους γενομέ- 
γους οὕτω δεινὼ πάσχοντας, τὸν δὲ βάρβαρον τῇ τῶν Ἕλ- 

πρότερον μὲν τοὺς τυράννους ἐξέβαλλον, τῷ δὲ πλήθει τὰς 
βοηθείας ἐποιοῦντο, νῦν ὁ δὲ τοσοῦτον μεταβεβλήκασιν, 67 

; ὥστε ταῖς μὲν πολιτείαις πολεμοῦσι, τὰς δὲ μοναρχίας 
ο΄ χφοσυγκαβιστᾶσι. " τὴν μέν γε Μαντινέων πόλιν εἰρήνης ἤδη 

γεγενημένης ἀνάστατον ἐποίησαν, " καὶ τὴν Θηβαίων Κα- 

διμείαν κατέλαβον, καὶ νῦν "᾿Ολυνθίους καὶ Φλιασίους 

πολιορκοῦσιν, ᾿Αμύντω δὲ τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ καὶ 

Διονυσίῳ τῷ Σικελίας τυράννῳ καὶ τῷ βαρβάρῳ " τῷ τῆς 
᾿Ασίας κρατοῦντι συμπράττουσιν, ᾿ ὅπως ὡς μεγίστην Ὁ 

146 ἀρχὴν ἕξουσιν. καίτοι πῶς οὐκ ἄτοπον τοὺς προεστώτας 
τῶν 'Ἑλλήνων ἕνα. μὲν ἄνδρα τοσούτων ἀνβρώπων καθι- 
στάναι δεσπότην, ὧν οὐδὲ τὸν ἀριθμὸν ἐξευρεῖν ῥάδιόν ἐστι, 

* 

τὰς δὲ μεγίστας τῶν πόλεων μηδ᾽ αὐτὰς " αὑτῶν ἐῶν 
εἶναι κυρίας, ἀλλ᾽ ἀναγκάζειν δουλεύειν ἢ ταῖς μεγί- 

τ4) σταῖς συμφοραῖς περιβάλλειν. ὃ δὲ πάντων δεινότατόν, 
ὅταν τις ἴδη τοὺς τὴν ἡγεμονίαν ἔχειν ἀξιοῦντας ἐπὶ μὲν ς 

ὺ τὼν Ἕλληνας καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν στρατευομένους, 

αλνώδνιαν «οὐηβόρολ ——— τὸν χρόνον συμμώ- 
χίαν πεποιημένους. 

ο λοιπὸν G. vulg. ἐπίλοιπον. σίοις πολεμοῦσιν. 
Ρ αὐτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. Ὁ τῷ τῆς G. vulg. om. τῷ: 
ἅ δὲ τοσοῦτον G. vulg. δὲ εἰς -Χ ὅσως ὡς μεγίστην 6. ναυ!ρ. 

τοσοῦτον... ; ὅπως μεγίστην ᾿ 
τ τὴν μέν γε G. vulg. τὴν δέ. Υ αὐτῶν δ. σαῖς. ἑωστῶν: 

. 5. καὶ τὴν αι. vulg. τὴν δέ. “Ἕλληνας καθ᾽ ἃ. vulg. Ἕλ-: 
t Ὀλυνθίους καὶ Φλιασίους πολιορ. ληνας μόνον οὐχὶ καθ᾽ 

κοῦσιν G. vulg. ᾿Ολυνθίοις καὶ Φλια- 

99 
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148 Καὶ μηδεὶς ὑπολάβη με δυσκόλως ἔχειν, ὅτι τραχύ- 

τερον τούτων ἐμνήσθην, προειπὼν ὡς περὶ διαλλαγῶν 
ποιήσομαι τοὺς λόγους᾽ οὐ γὰρ ἵνα πρὸς τοὺς ἄλλους 

" διαβάλω τὴν πόλιν τὴν Λακεδαιμονίων οὕτως εἴρηκα 
Ν ᾽ »ν ᾿ "ἦν ΦΥ͂ Ν ⸗ Ψ ᾽ν φ“΄ 

περὶ αὐτων, ἀλλ ἵν αὑτοὺς ἐκείνους παύσω, καθ᾽ ὅσον 

149 ὃ λόγος δύναται, τοιαύτην " ἔχοντας τὴν γνώμην. ἔστι 
δὲ οὐχ οἷόν τ᾽ ἀποτρέπειν τῶν ἁμαρτημάτων, οὐδ᾽ ἑτέρων ἃ 

πράξεων πείθειν ἐπιθυμεῖν, ἢν μὴ τις ἐῤῥωμένως ἐπιτιμήση 

τοὺς “παροῦσιν᾽ χρὴ δὲ κατηγορεῖν μὲν ἡγεῖσθαι τοὺς ἐπὶ 

βλάβη " τοιαῦτα λέγοντας, νουθετέϊν δὲ τοὺς ἐπ᾽ ὠφε- 
7 Ἢ “ * Ν Δ ἃ 7 ⸗ ε 7 

λείω λοιδοροῦντας. τὸν γῶρ αὐτὸν λόγον οὐχ, ὁμοίως 

ὑπολαμβάνειν δέϊ, μὴ μετὰ τῆς αὐτῆς διανοίας λεγό- 
150 μένον. ἐπεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἔχομεν αὐτοῖς ἐπιτιμῶν, ὅτι τῇ μὲν 

αὐτῶν πόλει τοὺς ὁμόρους εἱλωτεύειν ἀναγκάζουσι, τῶε 

δὲ κοινῷ ' τῷ τῶν συμμάχων οὐδὲν τοιοῦτον κατασκευά- 
ζουσιν, ὅ ἐξὸν αὐτὸς τὰ πρὸς ἡμᾶς διαλυσαμένοις 
" ἅπαντας τοὺς βαρβάρους περιοίκους ὅλης τῆς Ἕλλά- 

-“" ͵΄ὕ Ν * ἈΞ Ν ἈΝ Ν 7, 
151 δὸς καταστῆσαι. καίτοι χρὴ τοὺς φύσει καὶ μή διὰ τύ- 

* »-“Ὕ 9* * * — * 

χὴν μέγα φρονουντὰς τοιούτοις ἔργοις ἐπίχειρειν πολὺ 68 

μᾶλλον ἢ τοὺς νησιώτας δασμολογεῖν, οὺς ἄξιόν ἐστιν 

ἐλεεῖν, ὁρῶντας ἷἿ τούτους μὲν διὰ σπανιότητα τῆς " γῆς 
ὄρη γεωργεῖν ἀναγκαζομένους, τοὺς δ᾽ ἠπειρώτας δὲ ' ἀ- 

φθονίαν τῆς χώρας τὴν μὲν πλείστην αὐτῆς ἀργὸν περιορῶν- 

τας, ἐξ ἧς δὲ καρποῦνται, τοσοῦτον πλοῦτον κεκτημένους. 

ἃ διαβάλω] διαβάλλω pr. G. Γ τῷ τῶν G. vulg. om. τῷ. 
Ὁ ἔχοντας τὴν γνώμην G. vulg. Ε ἐξὺὴν α. vulg. ἐξ ὧν ἔσται. 

γνώμην ἔχοντας. bAnte ἅπαντας ἀεϊείξ in G. 
ς παροῦσιν ἃ. vulg. ὡμαρτά- littere duce. 

γουσι. ε 
d τοιαῦτα λέγοντας G. vulg. λοι- Κ γῆς ὅρη G. vulg. γῆς τὰ ὕρη. 

δοροῦντας. . ἀφθονίαν τῆς χώρας ἃ. vulg. 
e λοιδοροῦντας G. vulg. τοιαῦτα om. articulum. 

πράττοντας. 
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152. ᾿Ἡγώῦμαι δ᾽, εἴ τινες ἄλλοθέν "᾿ ποθεν ἐπελθόντες θεα- 
ταὶ γένοιντο τῶν — πραγμιώτων,. πολλὴν ἂν αὐ- 

τοὺς καταγνῶναι, μανίαν ἀμφοτέρων ἡμῶν, οἵ τινες οὕτω Ὁ 

πε μικρῶν κινδυνεύομεν, ἐξὸν ἀδεῶς πολλὰ κεκτῆσθαι, 

καὶ τὴν ἡμετέραν οὐτῶκο χώραν: διαφθείρομεν, διἀμελή- 
153 σάντες τὴν ᾿Ασίαν καρποῦσθαι. καὶ τῷ μὲν οὐδὲν “ προὐρ- 

γιαίτερόν ἐστιν ἢ σκοπεῖν ἐξ ὧν ἡ μηδέποτε παυσόμεθα 
4 πρὸς ἀλλήλους πολεμοῦντες" ἡμεῖς δὲ τοσούτου δέομεν 
συγκρούειν τι τῶν ἐκείνου πραγμάτων ἢ ποιεῖν στασιά- 
ζειν, ὥστε καὶ τὰς διὼ " τύχην αὐτῷ γεγενημένας ταρώ- 

χὰς συνδιαλύειν ἐπιχειροῦμεν, οἵ τινες καὶ τοῖν στρατο-ο 
πέδοιν τοῖν περὶ Κύπρον ἐῶμεν αὐτὸν τῷ μὲν χρῆσθαι τὸ 
δὲ πολιορκεῖν, ἀμφοτέροιν " αὐτὸν τῆς Ἑλλάδος ὄντοιν. 

154, τε γὰρ ἀφεστῶτες πρὸς ἡμᾶς τε οἰκείως ἔχουσι καὶ 
᾿Λακεδαιμονίοις σφᾶς αὐτοὺς ἐνδιδόασιν, τῶν τε μετὰ 
ὑ Τιριβάζου στρατευομένων καὶ τοῦ πεζοῦ τὸ χρησιμώτα- 
τον ἐκ τῶνδε τῶν τόπων ἥθροισται, καὶ τοῦ ναυτικοῦ τὸ 
" πλεῖστον ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας συμπέπλευκεν, οἱ πολὺ ἂν ἥδιον ἃ 
κοινῇ τὴν ̓ Ασίαν ἐπόρθουν ἢ πρὸς ἀλλήλους ἕνεκα μικρῶν 

155 ἐκινδύνευον. ὧν ἡμεὶς οὐδεμίαν ποιούμεθα. πρόνοιαν, ἀλλὰ 
περὶ μὲν τῶν Κυκλάδων νήσων ἀμφισβητοῦμεν, τοσαύ- 
τας δὲ τὸ πλῆθος ἡ πόλεις καὶ τηλικαύτας τὸ μέγεθος 
δυνώμεις οὕτως εἰκὴ τῷ βαρβάρῳ παραδεδώκαμεν. τοι- 
γαροῦν τὼ μὲν ἔχει, τὰ δὲ μέλλει, τοὺς δ᾽ ἐπιβουλεύει, 

156 δικαίως ἁπάντων ἡμῶν καταπεφρονηκώς. διαπέπρακται 

m ποθεν} om. G. ᾿ τύχην ----συνδιαλύειν G. vulg 
ἃ ἀμελήσαντες τὴν Ε. vulg — λειν, 

ἀμελήσαντες τοῦ τήν. ἢ αὐτοῖν τῆς G. vulg. αὐτοῖν ἐκ 
ὁ πρρυργιαίτερόν ἐστιν αι. vulg 

ἐστι προυργιαίτερον. t Τιριβάζου) τειριβάζου G. 
Ρ- μηδέποτε (ἃ. vulg. οὐδέποτε. ἃ πλεῖστον ἀπ᾿ G. vulg. πλεῖ- 
“πρὸς ἀλλήλους πολεμοῦντες Οἱ στον μέρος ἀπ᾽ 

vulg. πολεμοῦντες πρὸς ἀλλήλους, Ἀ πόλεις G. vulg. τριήρεις. 
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γὰρ ὃ τῶν ἐκείνου προγόνων οὐδεὶς πώποτε' τήν τε γὰρε 
᾿Ασίαν διωμολόγηται καὶ παρ ἡμῶν καὶ παρὰ Λακε- 
δαιμονίων βασιλέως εἶναι, τάς τε πόλεις τὰς Ἕλληνί- 
δὰς οὕτω κυρίως παρείληφεν, ὥστε τὰς μὲν αὐτῶν κα- 
τασκάπτειν, ἐν δὲ ταῖς ἀκροπόλεις  ἐντειχίζειν. 
ταῦτα πάντα γέγονε διὰ τὴν ἡμετέραν ἄνοιαν, ἀλλ᾽ οὐ 

διὰ τὴν ἐκείνου δύναμιν. 
157 Καίτοι τινὲς θαυμάζουσι τὸ μέγεθος τῶν βασιλέως 69 

πραγμάτων, καὶ φασὶν αὐτὸν εἶναι δυσπολέμητον, δὲ- 
ἐξιόντες ὡς πολλὰς τὰς " μεταβολὰς τόϊς Ἕλλησι πε- 

ποίηκεν. Ἐγὼ δ᾽ ἡγώμαι μὲν " τοὺς ταῦτα λέγοντας 
οὐκ ἀποτρέπειν ἀλλ᾽ ἐπισπεύδειν τὴν στρατείαν" εἰ γὰρ 
ἡμῶν ἢ ὁμονοησάντων αὐτὸς ἐν ταραχαῖς ὧν χαλεπὸς 
ἔσται προσπολεμεῖν, ἤ που σφόδρα χρὴ δεδιέναι τὸν και- 
ρὸν ἐκεῖνον, ὅταν τὼ μὲν τῶν βαρβάρων καταστῇ καὶ διὰ Ὁ 

μιᾶς γένηται γνώμης, ἡμεῖς δὲ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ 
τοϑγὺν πολεμικῶς ἔχωμεν. οὐ μὴν οὐδ᾽ εἰ συνωγορεύουσι 

τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένοις, οὐδ᾽ ὡς ὀρθῶς περὶ τῆς ἐκείνου 

δυνάμεως γιγνώσκουσιν. εἰ μὲν γὰρ ἀπέφαινον αὐτὸν 
ἅμω " τοῖν πολέοιν ἀμφοτέροιν πρότερόν ποτε περιγέγενη- 

159 μένον, εἰκότως ἂν ἡμᾶς καὶ γὺν ἐκφοβεῖν ἐπεχείρουν" εἰ 
δὲ τοῦτο μὲν “ μὴ γέγονεν, ἀντιπάλων δ᾽ ὄντων ἡμῶν καὶ 
Λακεδαιμονίων προσθέμενος τοῖς ἑτέροις ἐπικυδέστερα τὰ ς 
πρώγματω “θάτερ᾽ ἐποίησεν, οὐδὲν ἐστι τοῦτο σημεέϊον 
τῆς ἐκείνου ῥώμης. ἐν γὼρ τόϊς τοιούτοις κωιρόὶς πολλά- 

κις μικραὶ δυνάμεις ' μεγάλως τὰς ῥοπὰς ἐποίησαν, 

Υ ἐντειχίζειν G. vulg. τειχίζειν. ὁμονοησάντων ἁπάντων αὐτός. 
; μεταβολὰς τοῖς Ἕλλησι πε- ς τοῖν πολέοιν ἀμφοτέροιν ἃ. 

ποίηκεν G. vulg. μεταβολὰς ἐν τοῖς οἷν. ταῖν πολέοιν ἀμφοτέραιν. 
Ἕλλησι πεποίηται. « μὴ α. vulg. μηδέποτε. 

ἃ τρὺς ταῦτα ἃ. vulg. ταῦτα « θάτερ᾽ G. vulg. τούτων. 
τούς. Ι μεγάλας τὰς ῥοπὰς G. vulg. 

Ὀτ ὁμονοησάντων αὐτὸς α. vulg. μεγάλας ῥοπάς. 
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ἐπεὶ καὶ περὶ Χίων ἔχοιμ᾽ ὧν τοῦτον τὸν λόγον εἰπεῖν, 
ὡς ὁποτέροις ἐκέϊνοι προσθέσθαι βουληβέϊεν, οὗτοι κατὰ 

ο΄ χῤοβώλατταν κρείττους ἦσαν. ἀλλὼ γὰρ οὐκ ἐκ τούτων δὲ- 
καιόν ἐστι σκοπεῖν τὴν βασιλέως δύναμιν, ἐξ ὧν μεθ᾽ 
ἑκατέρων γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν αὐτὸς ὑπὲρ ὅ αὑτοῦ πεπο- ἃ 
λέμηκεν. καὶ πρῶτον μὲν ἀποστάσης Αἰγύπτου τί δὲια- 

ο΄ χόι πέπρακται πρὸς τοὺς ἔχοντας αὐτήν; οὐκ ἐκεῖνος μὲν 
ἐπὶ τόν πόλεμον τοῦτον κατέπεμψε τοὺς εὐδοκιμωτάτους 
Περσῶν, "᾿Αβροκόμαν καὶ Τιθραύστην καὶ Φαρνάβαζον, 
οὗτοι δὲ τρί᾽ ἔτη μείναντες, καὶ πλείω κακὰ παθόντες ἢ 
ποιήσαντες, τελευτῶντες οὕτως αἰσχρῶς ἀπηλλάγησαν, 
ὥστε τοὺς ἀφεστῶτας μηκέτι τὴν ἐλευθερίαν ἀγαπᾶν, 

τόχ ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν ὁμόρων ζητεῖν ἐπάρχειν; Μετὰ δὲς 
ταῦτ᾽ ἐπ᾿ Εὐαγόραν στρατεύσας, ὃς ἄρχει μὲν μιᾶς ' πό- 
λεως, ἐν δὲ ταῖς συνθήκαις ἔκδοτός ἐστιν, οἰκῶν δὲ νῆσον 

κατὼ μὲν "θώλατταν προδεδυστύχηκεν, ὑπὲρ δὲ τῆς χώ- 
ρᾶς τρισχιλίους ' ἔχει μόνον πελταστάς, ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω 7ο 

τό3 ταπεινῆς δυνάμεως οὐ δύναται περιγενέσθαι, βασιλεὺς 

πολεμῶν, ̓ ἀλλ᾽ ἤδη μὲν ἐν ἐξ ἔ ἔτη διατέτριφεν, εἰ δὲ δεῖ τὰ 
μέλλοντα τοῖς γεγενημένοις τεκμαίρεσθαι, πολὺ πλείων 
ἐλπίς ἐστιν ἕτερον ἀποστῆναι, πρὶν ἐκεῖνον ἐκπολίιορκη- 

βηναι" τοιαῦται βραϑυτῆτες ἐν ταῖς πράξεσι ταῖς βασι- 
τόᾳ λέως ἔνεισιν. Ἔν δὲ τῷ πολέμῳ τῷ περὶ " Ῥόύδεν ἔχων 

μὲν τοὺς Λακεδαιμονίων συμμάχους εὔνους διὼ τὴν χα- 

λεπότητα τῶν πολιτειῶν, χρώμενος δὲ ταῖς ὑπηρισίαιευ 

ταῖς παρ ἡμῶν, στρατηγοῦντος δ᾽ αὐτῷ " Κόνωνος, ὃς ἦν 
ἐπιμελέστατος μὲν τῶν στρατηγῶν, πιστότατος δὲ τοῖς 

S αὐτοῦ G. vulg. ἑαυτοῦ. Κ᾿ θάλατταν G. vulg. θάλασσαν. 
h ῬΑβροκόμαν G. vulg. ᾿Ακροκό- ! ἔχει G. vulg. εἶχε. 

μαν. Ἦ Ῥόδον) Κνίδον Η. Wolſus. 
ὶ φᾳόλεως ἐν G. vulg. πόλεως τῶν u Κόνωνος Η. Woltius: κοιγω- 

ἐν Κύπρῳ ἐν. γος α΄. ceteri κήμωνος. 
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Ἕλλησιν, ἐμπειρότατος δὲ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον κιν- 

165 δύνων, τοιοῦτον λαβὼν συναγωνιστὴν τρία μὲν ἔτη περι- 

εἶδε τὸ ναυτικὸν 5 τὸ προκινδυνεῦον ὑπὲρ τῆς Ασίας ὑπὸ 

τριήρων ἑκατὸν ἢ μόνων πολιορκούμενον, πεντεκαίδεκα " δὲ 
μηνῶν τοὺς στρατιώτας τὸν μισθὸν ἀπεστέρησεν, ὥστε τὸ 
μὲν ἐπ᾿ ἐκείνῳ πολλάκις ὧν διελύθησαν, διὰ δὲ τὸν ς 

"ἐφεστῶτα κίνδυνον καὶ τὴν συμμαχίαν τὴν περὶ Κόριν- 
166 bo συστᾶσαν μόλις "ποτὲ ναυμαχρῦντες ἐνίκησαν. Καὶ 

ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ βασιλικώτατα καὶ σεμνότατα τῶν ἐκεΐ- 
νῳ πεπραγμένων, καὶ περὶ ὧν οὐδέποτε παύονται λέ- 
γιντες οἱ — τὼ τῶν βαρβάρων μεγάλα ποιεῖν. 
ὥστ᾽ οὐδεὶς ἂν ἔχοι τοῦτ᾽ εἰπεϊν, ὡς οὐ " δικαίως χρῶμαι 
τοῖς παραδείγμασιν, οὐδ᾽ ὡς ἐπὶ μικροῖς διατρίβω τὰς 

τό μεγίστας τῶν πράξεων " παραλείπων' φεύγων γὰρ ταύ- ἃ 
τὴν τὴν αἰτίαν τὰ κάλλιστα τῶν ἔργων διῆλθον, οὐκ 

ἁμιημονῶν οὐδ᾽ ἐκείνων, ὅτι δ Δερκυλίδας μὲν χιλίους 

ἔχων ὁπλίτας τῆς Αἰολίδος ̓  ἐπῆρχε, Δράκων δὲ ᾿Αταρ- 

νέω καταλαβὼν καὶ τρισχμλίους. πελταστὰς συλλέξας 
τὸ Μύσιον πεδίον ἀνάστατον ἐποίησε, " Θίβρων δὲ ὀλίγῳ 

πλείους τούτων διαβιβάσας τὴν Λυδίαν " ἅπασαν ἐπόρ- 

θησεν, ᾿Αγησίλαος δὲ τῷ " Κύρου στρατεύματι χρώμενος ε 

168 μικροῦ δεὶν τῆς ἐντὸς Αλυος “ χώρας ἐκράτησεν. “ἣ Καὶ 

μὲν οὐδὲ τὴν στρατιὰν τὴν “ μετὰ βασιλέως περιπολοῦσαν, 

ο τὸ προκινδυνεῦον ὑ ὑπὲρ τὴς ᾿Ασίας * Δερκυλΐ ες σ. vulg. Δερκυλ- 
α. vulg. τὸ περὶ τὴν ᾿Ασίαν. λίδας. 

Ρ μόνων G. vulg. μόνόν. Υ ἐπῆρχε Ὁ. * * 
4 δὲ ante μηνῶν om. G. : Θίβρων G. νὰ Θίμβρων. 
τ ἐφεστῶτα κίνδυνον καὶ τὴν συμ.- 8 ἅπασαν ἃ. ὧν πᾶσαν. 

μαχίαν] ἐφεστῶτα καὶ συμμαχίαν Ὁ Κύρου ἃ. Coraẽs Κυρείῳ. 
pr. 6. ς χώρας ἐκράτησεν G. vulg. χώ- 

5. ποτε] οἵη. G. ρας ἁπάσης ἐκράτησε. 
t δικαίως G. vulg. δικαίοις. ὦ Καὶ μὴν οὐδὲ (ἃ. vulg. καὶ οὐδέ, 
ἃ παραλείπων Α΄. νυ]ρ΄. παραλι- ε μετὰ βασιλέως) μετὰ τοῦ βα- 

πών. σιλέως α. 



——— πώ 
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οὐδὲ τὴν Περσῶν ἀνδρίαν ἄξιον φοβηθηναι" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
φανερῶς ἐπεδείχβησαν ὑπὸ τῶν Κύρῳ συναναβάντων οὐδὲν 
βελτίους ὄντες τῶν ἐπὶ ᾿θαλάττη. τὰς μὲν γὰρ ἄλλας 7: 
μάχας ὅσας ἡττήθησαν ἐῶ, καὶ τίθημι στασιάζειν αὐ- 
τοὺς καὶ μὴ βούλεσθαι προθύμως πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὅ τὸν 

τόρ βασιλέως διωκινδυνεύειν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ Κύρου τελευτήσαν- 
τὸς συνῆλθον ἅπαντες οἱ τὴν ᾿Ασίαν κατοικοῦντες, ἐν τού- 
τοις τοῖς καιρόϊς οὕτως αἰσχρῶς ἐπολέμησαν, ὥστε μη- 
δένα λόγον " ὑπολιπεῖν τοῖς εἰθισμένοις Ἷ τὴν Περσῶν ἀν- 

170 δρίαν ἐπαινεῖν. λαβόντες γὰρ ἑξακισχιλίους τῶν Ἕλ-" 
λήνων οὐκ — “" ἐπειλεγμένους, ἀλλ᾽ οἱ διὰ φαύ- 
λότητα ἐν ταῖς. αὐτῶν οὐχ, οἷοί τ᾽ ἦσαν ζῆν, ἀπείρους μὲν 

τῆς χώρας ὄντας, ἐρήμους δὲ συμμάχων γεγενημένους. 
" προδεδομένους δ᾽ ὑπὸ τῶν συναναβάντων, ἀπεστερημές 

τι νους δὲ τοῦ στρατηγοῦ μεθ᾿ οὗ συνηκολούθησαν, τοσοῦτον 
ἢ αὐτῶν ἥττους ἦσαν, ὥσθ᾽ ὁ βασιλεὺς ἀπορήσας τοῖς 
παρῶσι πράγμασι καὶ καταφρονήσας τῆς περὶ αὑτὸν δυ- 
νώμεως τοὺς ἄρχοντας τοὺς τῶν “ ἐπικούρων ὑποσπόνδους ς 
συλλαβεϊν ἐτόλμησεν, ὡς εἰ τοῦτο παρανομήσειε συντα- 
ράξων τὸ στρατόπεδον, καὶ μᾶλλον εἵλετο περὶ τοὺς θεοὺς 
ἐξαμαρτεῖν, ἢ πρὸς ἐκείνους ἐκ τοῦ φανεροῦ διωγωνίσα- 

174 σθαι. διαμαρτὼν δὲ τῆς Ἀ ἐπιβουλῆς, καὶ τῶν στρατιω- 

τῶν συμμεινάντων καὶ καλῶς “ ἐνεγκόντων τὴν συμῴφο- 
ρών, ἀπιοῦσιν αὐτοῖς "Τισσαφέρνην καὶ τοὺς ἱππέας συνέ- 

Γ θαλάττῃ G. vulg. θαλάττης. ἢ προδεδομένους G. vulg. προδι- 
Ε τὸν βασιλέως Ο. νυῖς. τοῦ βα- δομένους. 

σιλέως. 5 αὐτῶν ἥττους G. vulg. ἥττους 
ἢ ὑπολιπεῖν. G. vulg. ὑπολείπειν. αὐτῶν 
νυ σον νῷ —— — 

ερσῶν. ἐπιβουλῆς} ἐπιβολῆς G. 
—— G. vulg. μὲν 4 ἐνεγκόντων Ε΄. vulg. ἐνεγκάν- 

λεγμένους των. 
᾿ ταῖς αὑτῶν οὐχ, 9. vulg. ταῖς ᾿ Τισσαφέρνην G. vulg. Τισα- 

ἑαυτῶν πόλεσιν οὐχ. φέρνην. ᾿ 
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πέμνψεν, ὑφ᾽ ὧν ἐκεῖνοι παρὰ πᾶσαν ἐπιβουλευόμενοι τὴν 
ὁδὸν ὁ ὁμοίως διεπορεύθησαν ἁ — προπεμπόμενοι, μά- ἃ 

λιστώ μὲν φοβούμενοι τὴν ἀοίκητον τῆς χώρας, μέγιστον 

δὲ τῶν ἀγαθῶν νομίζοντες εἰ τῶν πολεμίων ὡς πλείστοις 
—— κεφάλαιον δὲ τῶν εἰρημένων" ἐκέϊνοι γὰρ οὐκ 

"ἐπὶ λείαν ἐλθόντες οὐδὲ κώμην καταλαβόντες, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 

αὐτὸν τὸν βασιλέω στρατεύσαντες, ἀσφαλέστερον κατέ- 
“ 

βησαν τῶν περὶ φιλίας ᾿ ὡς αὐτὸν ὄντων. ὥστε 
μοι δοκοῦσιν ἐν ἅπασι τὸς τόποις σαφῶς ἐπιδεδέχβαι ε 

τγᾳτὴν αὑτῶν μωλακίαν᾽ καὶ γὰρ ἐν τῇ παραλίᾳ τῆς 

᾿Ασίας πολλὰς μάχας ἥττηνται, καὶ διαβάντες εἰς τὴν 

Εὐρώπην δίκην ἔδοσαν (οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν κακῶς ἀπώ- 
λοντο, οἱ δ᾽ αἰσχρῶς ἐσώθησαν), καὶ τελευτῶντες " ὑπ᾽ 
αὐτοῖς τοῖς βασιλείοις καταγέλαστοι γεγόνασιν. 

175 Καὶ τούτων οὐδὲν ἀλόγως γέγονεν, ἀλλὰ πάντ᾽ εἰκό- 72 
τως ἀποβέβηκεν" " οὐ γὰρ οἷόν τε τοὺς οὕτω τρεφομένους 
καὶ πολιτευομένους οὔτε τῆς ἄλλης ἀρετῆς μετέχειν οὔτ᾽ 

ἐν ταῖς μώχαις τρόπαιον ᾽ ἱστάναι τῶν πολεμίων. πῶς 
“γὰρ ἐν τοῖς ἐκείνων ἐπιτηδεύμασιν ἐγγενέσθαι δύναιτ᾽ 

176 ἂν ἢ στρατηγὸς δεινὸς ἢ στρατιώτης ἀγαθός, ὧν τὸ μὲν 

πλεῖστόν ἐστιν ὄχλος ἄτωκτος καὶ κινδύνων ἄπειρος, πρὸς 

μὲν τὸν πόλεμον ἐκλελυμένος, πρὸς δὲ τὴν δουλείαν ἄμει- Ὁ 

γον τῶν παρ ἡμῖν οἰκετῶν πεπαιδευμένος, οἱ δ᾽ ἐν ταῖς 
μεγίσταις δόξαις ὄντες αὐτῶν ὁμωλῶς μὲν οὐδὲ κοινῶς οὐδὲ 
πολιτικῶς οὐδεπώποτ᾽ ἐβίωσαν, ἅπαντα δὲ τὸν χρόνον 

διάγουσιν εἰς μὲν τοὺς ὑβρίζοντες τοῖς δὲ δουλεύοντες, " ὡς 

5. ἐπὶ λεῖαν G. vulg. ἐπιμέλειαν ς ἃ ὑπ᾽ ἃ. vulg. ἐπ᾿. 
vel ἐπὶ μὲν λείαν: Coraës ἐπὶ Μυ- x οὐ G. vulg. οὐδέ. 
σῶν λείαν. , ἱστάνα, ἃ. vulg. ἴστασθϑαι. 

τ ὡς αὐτὸν G. vulg. αὐτοῦ, au- 2 γὰρ ἐν Εα. νυ]ρ. γὰρ ἄν ἐν. 
etore Η. Wolfio: libri enim ce- 8. ὡς ἂν--ἰδιαφθαρεῖεν ἃ. vulg. 
teri αὐτῶν. ὡσανεὶ----διεφθαρμένοι. 
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177 ἂν ἄνθρωποι μάλιστω τὰς φύσεις διαφθαρεῖεν, καὶ τὰ 

μὲν σώματω διὰ τοὺς πλούτους τρυφῶντες, τὰς δὲ 
ψυχὰς διὼ τὰς μοναρχίας ταπεινὰς καὶ περιδεεὶς ἔχον- 

τες, " ἐξεταζόμενοι πρὸς αὐτοῖς τοῖς βασιλείοιε καὶ “ προ-ς 

κωλινδούμιενοι καὶ πάντα τρόπον μικρὸν φρονεῖν μελετῶν- 
τεῷ, θνητὸν μὲν ἄνδρα προσκυνοῦντες καὶ δαίμονα προσ- 
αγορεύοντες, τῶν δὲ θεῶν μᾶλλον ἢ τῶν ἀνθρώπων “ ὀλι- 

178 γωροῦντες. τοιγωροῦν οἱ καταβαίνοντες. αὐτῶν ἐπὶ θά- 
λάττων, οὺς καλοῦσι σατρώπας, οὐ καταισχύνουσι τὴν 

“ ἐκέϊ παίδευσιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἤθεσι τος αὐτοῖς διαμέν-. 
ουσὶ, πρὸς μὲν τοὺς Φίλονε ἀσίστως πρὸς δὲ τοὺς ἐχθροὺς ἃ 

ἀνάνδρως ἔ ἔχοντες, καὶ τὰ μὲν ταπεινῶς τὼ δ᾽ ὑπερηφά- 
νως ζῶντες τῶν μὲν συμμάχων καταφρονοῦντες, τοὺς δὲ 

179 πολεμίους θεραπεύοντες. τὴν μὲν γε μετ᾽ ᾿Αγησιλάου 
στρατιὰν ὀκτὼ μῆνας ταῖς αὑτῶν δαπάναις διθρεψαν, 
τοὺς δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν ' κινδυνεύοντας ἑτέρου τοσούτου χρόνου 
τὸν μισθὸν ἀπεστέρησαν καὶ τος μὲν Κισθήνην καταλώ- 
βοῦσιν ἑκατὸν τάλαντα διένειμιαν, τοὺς δὲ ὅ μεθ᾽ αὑτῶν ς 
εἰς Κύπρον στρατευσαμένους μᾶλλον ἢ τοὺς αἰχμαλώ- 

Ἰϑοτοὺυς ὕβριζον. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν καὶ μὴ ἡ καθ᾿ ἕν 

ἕκωστον ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τίς ἢ τῶν πολεμησάντων 
αὐτοῖς οὐκ εὐδαιμονήσως ἀπῆλθεν, ἢ τῶν ὑπ᾽ ἐκείνοις γε- 
γομένων οὐκ αἰκισθεὶς τὸν βίον ἐτελεύτησεν ; οὐ Κόνωνα 73 

μέν, ὃς ὑπὲρ τῆς ᾿Ασίας στρατηγήσας ᾿ τὴν ἀρχὴν τὴν 

ἡ ἐξεταχόμενοι, πρὸς α. vulg. νεύσαντας. 
ἐξεξαζάμοονει δὲ πρός. s μεθ᾽ αὑτῶν G.vulg. μεθ᾽ ἑαυ- 

αμικφηθηρφαδ, ποῦν vulg. προ- τῶν. 
κυλινδούμενοι. Β καθ᾽ ἕν ἕκαστον G. vulg. καθ᾽ 

d ὀλιγωροῦντες ᾳ. vulg. κατα ἕκαστον. 
φρονοῦντες. , 

e ἐκεῖ G. vulg. ἐκείνων. G. vulg. τὴν Λακεδαιμονίων ἀρχήν. 
ἴ κινδυνεύοντας G. vulg. κινδὺυ- 
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Λακεδαιμονίων κατέλυσεν, " ἐπὶ θανάτῳ συλλαβεϊν ἐτόλ- 
μησαν, Θεμιστοκλέα δ᾽, ᾿ὃς ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος αὐτοὺς 

181 κατεναυμάχησε, " τῶν μεγίστων δωρεῶν ἠξίωσαν , καί- 

τοι πῶς χρὴ τὴν τούτων φιλίαν ἀγαπᾶν, οἱ τοὺς μὲν εὐ- 

εργέτας τιμωροῦνται, τοὺς δὲ κακῶς ποιοῦντας οὕτως 
ἐπιφανῶς κολακεύουσιν ς Περὶ τίνας δ᾽ ἡμῶν οὐκ " ἐξη- Ὁ 
μαρτήκασιν ; ποῖον δὲ χρόνον " διαλελοίπασιν ἐπιβουλεύ- 

οντες τὸς Ἕλλησιν ; τί δ᾽ οὐκ ἐχθρὸν αὐτοῖς ἐστὶ τῶν 

παρ᾿ ἡμῖν, οἱ καὶ τὰ τῶν θεῶν ἔδη καὶ τοὺς νεὼς συλῶν 

182 ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ καὶ ἢ κατακάειν ἐτόλμησαν ; M 
, καὶ τοὺς Ἴωνας ἄξιον ἐπαινεῖν, ὅτι τῶν ἐμπρησθέντων 
ἱερῶν ἐπηρώσαντο “ εἴ τινες ᾽ κινήσειαν ἢ πάλιν εἰς " τάρ- 

χαῖωα καταστῆσαι βουληθέϊεν, οὐκ ἀποροῦντες ᾿ πόθεν 

ἐπισκευάσωσιν, ἀλλ᾽ ἵν᾿ ὑπόμνημα τόϊς ἐπιγιγνομένοις ἧς 

τῆς τῶν βαρβάρων ἀσεβείας, καὶ μηδεὶς πιστεύη τοῖς 

τοιαῦτα εἰς τὰ τῶν " θεῶν ἐξαμαρτεῖν τολμῶσιν, ἀλλὰ 
καὶ φυλάττωνται καὶ δεδίωσιν, ὁρῶντες αὐτοὺς οὐ μόνον 
τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἀλλὼ καὶ τὸς ἀναθήμασι πολεμή- 
σαντας. 
Ἔχω δὲ καὶ περὶ τῶν πολιτῶν τῶν x ἡμετέρων τοιαῦτα 

διελθεῖν. καὶ γὰρ οὗτοι πρὸς μὲν τοὺς ἄλλους, ὅσοις πε- 
πολεμήκασιν, ἅμα διαλλάττονται καὶ τῆς ἔχθρας τῆς 

182 

Κ ἐπὶ θανάτῳ G. vulg. ἐπὶ θϑά- 4 εἴ εἴ τι Ψαίοκεπ, δὰ Hero- 
νᾶτον. ἀοΐ. 5, 102. : 

1 ὃς] ἃ correctore habet G. τ κινήσειαν G. vulg. οἰκοδομή- 
τὰ τῶν μεγίστων G. vulg. καὶ σαιεν. 

μεγίστων. 5. τἀρχαῖα G. vulg. τὰ ἀρχαῖα. 
Ὁ ἐξημαρτήκασιν G. vulg. ἐξα- 

μαρτάνουσιν. Ξ 
. Ὁ διαλελοίπασιν ἐπιβουλεύοντες . 
vulg. διαλελοίπασιν οὐκ ἐπιβουλεύον- 
τες. 

Ῥ κατακάειν G. vulg. κατακαί- 
εἰν. 

ἔ πόθεν G. vulg. ὅθεν vel ὁπόθεν. 
ἃ θεῶν ἐξαμαρτεῖν τολμῶσιν G. 

vulg. θεῶν ἕδη ἐξαμαρτεῖν τολμή- 
σασιν. 

x ἡμετέρων τοιαῦτα G. vulg. 
ἡμετέρων πολλὰ τοιαῦτα. 
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Υ γεγενημένης ἐπιλανθάνονται, τοῖς δ᾽ ἠπειρώταις οὐδ᾽ ἀ 

ὅταν εὖ πάσχωσι χάριν ἴσάσιν᾽ οὕτως ἀείμνηστον ἡ τὴν 
184 ὀργὴν πρὸς αὐτοὺς ἔχουσιν. καὶ πολλῶν μὲν οἱ πατέρες 

β ἡμῶν μηδισμοῦ θάνατον κατέγνωσαν, ἐν δὲ τοὺς συλλό- 
γοις ἔτι καὶ νῦν ἀρὰς ποιοῦνται, πρὶν ἄλλο τι χρηματί- 
ζειν, εἴ τις ἐπικηρυκεύεται Πέρσαις τῶν πολιτῶν" Εὐ- 

μολπίδαι δὲ καὶ κήρυκες ἐν τῇ " τελετῇ τῶν μυστηρίων 

διὰ τὸ τούτων μῖσος καὶ τοῖς ἄλλοις βαρβάροις εἴργε- 
᾿ σθαι τῶν ἱερῶν, ὥσπερ τοῖς ἀνδροφόνοις, προαγὸρεύουσιν. 6 

185 οὕτω δὲ φύσει πολεμικῶς πρὸς αὐτοὺς ἔχομεν, ὥστε καὶ 
τῶν μύθων ἥδιστα συνδιατρίβομεν τοῖς Τρωϊκοῖς καὶ Περ- 

Ι σικοόῖς, δὲ ὧν ἔστι πυνθάνεσθαι τὰς ἐκείνων συμφοράς. 
εὕροι δ᾽ ἄν τις ἐκ μὲν τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς βαρ- 74 
βάρους ὕμνους πεποιημένους, ἐκ δὲ τοῦ " πρὸς τοὺς Ἕλ- 
ληνῶς θρήνους ἡμῶν γεγενημένους, καὶ τοὺς μὲν ἐν ταῖς 
ἑορταῖς ὠδομένους, “τῶν δ᾽ ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἡμᾶς 

τ86 μεμνημένους. οἶμαι δὲ καὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν μείζω 
λαβεῖν δόξαν, ὅτι καλῶς τοὺς πολεμήσαντας τοῖς βαρ- 
βάροις ἐνεκωμίασε, καὶ διὰ τοῦτο βουληθῆναι τοὺς προ- 

γόνους ἡμῶν ἔντιμον αὐτοῦ ποιῆσαι τὴν τέχνην ἔν τε τοῖς Ὁ 
τῆς μουσικῆς ἄθλοις καὶ τῇ παιδεύσει τῶν νεωτέρων, ἵνα 
πολλώκις ἀκούοντες τῶν ἐπῶν ἐκμανβάνωμεν τὴν ἔχθραν 
τὴν ὑπάρχουσαν πρὸς αὐτούς, καὶ ζηλοῦντες τὰς ἀρε- 
τὰς τῶν στρατευσαμένων “ ἐπὶ Τροίαν τῶν αὐτῶν ἔργων 
ἐκείνοις ἐπιθυμῶμεν. 

18) Ὥστε μοι δυκεῖ πολλὰ λίαν εἶναι τὰ παρακελευό- 

ΠΡ Θ 

Σ᾽ γεγενημένης G. vulg. προγε- πρὸς "Ἕλληνας. 
ς τῶν δὲ] τοὺς δὲ 6. "Ὁ 

τωρ οτος ἰαφολμήμωυ d ὑπάρχουσαν πρὸς αὐτοὺς Ε΄. 
αὐτοὺς τὴν ὀργήν.. vulg. πρὸς αὐτοὺς ὑπάρχουσαν. ᾿ 

νὴ α. e ἐπὶ Τροίαν] om. G. 
Ὁ πρὸς τοὺς Ἕλληνας G. vulg. 



—* ᾿ΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ ΟκΟΙ͂Ν, 

μένα πολεμεῖν αὐτόα, μάλιστα δ᾽ ἡ παρὼν καιρός, 

οὐκ ἀφετέον' καὶ γὰρ αἰσχρὸν παρόντι. μὲν μὴ * 

παρελθόντος δ᾽ αὐτοῦ μεμνήσθαι. τί γὰρ ἂν καὶ " βου- 
ληθέμεν ἡμῖν προσγενέσθαι, μέλλοντες βασιλέϊ πολε- 

188 μέϊν, ἔξω τῶν γῦν ὑπαρχόντων ; οὐκ Αἴγυπτος μὲν αὐτοῦ 

καὶ Κύπρος ἀφέστηκε, Φοινίκη δὲ καὶ Συρία διὰ τὸν 
πόλεμον ἀνάστατοι γεγόνασι, Τύρος δ᾽, ἐφ᾽ ἦ μέγ᾽ ἐφρό- 

εψῃσεν, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν " τῶν ἐκείνου κατείληπται ; τῶν 

δ᾽ ἐν Κιλικίῳ πόλεων τὼς μὲν πλείστας οἱ μεθ᾿ ἡμῶν ἃ 

ὄντες ἔχουσι, τὰς δ᾽ οὐ χαλεπόν ἐστι κτήσασθαι. Λυ- 

189 κίας δ᾽ οὐδ᾽ εἷς πώποτε Περσῶν ἐκράτησεν. ᾿Ἕκα- 
τόμνως δ᾽ ὁ Καρίας ἐπίσταθμος τῇ μὲν ἀληθείᾳ. πολὺν 
ἤδη χρόνον ἀφέστηκεν, ὁμολογήσει δ᾽ ὅταν ἡμέϊς βουλη- 

θῶμεν. ἀπὸ δὲ Κνίδου μέχρι Σινώπης Ἕλληνες τὴν ̓ Ασίαν 

παροικοῦσιν, οὺς οὐ δὲ πείθειν ἀλλὰ μὴ κωλύειν πολε- 
μὲν. " Καίτοι τοιούτων ὁρμητηρίων ὑπαρξάντων, καὶ 
τοσούτου πολέμου τὴν ᾿Ασίαν περιστάντος, τί δέ τὰ ε 

συμβησόμενα λίαν —— ᾿ἐξετάζειν; ὅ ὅπου γὰρ με- 
κρῶν μερῶν ἥττους εἰσίν, ̓ οὐκ ἄδηλον ὡς ἂν διατεθεῖεν, εἰ 

ιφροπῶσιν ἡμῖν πολεμεῖν ἀνωγκασθέϊεν. ἔχει δ᾽ οὕτως. ἐὰν 
μὲν ὁ βάρβαρος ἐῤῥωμενεστέρως κατάσχῃ τὰς πόλεις 
τὼς ἐπὶ θαλάττῃ, φρουρὰς μείζους ἐν αὐταῖς ἢ νῦν ἐγκα- 75 
ταστήσας, τάχ᾽ ἂν καὶ τῶν νήσων "αἱ περὶ τὴν ἥπειρον, 

ον Ῥόδος καὶ Σώμος καὶ Χίος, ἐπὶ τὰς ἐκείνου τύχας 

ἀποκλίναιεν᾽ ἣν δ᾽ ἡμεῖς αὐτὰς πρότεροι καταλάβω, 

tQueæ pꝓost ὃν οὐκ ἀφετέον vulg. τόμνος. 
ponunt, οὗ σαφέστερον οὐδέν, — pr. Κ᾿ Καΐτοι τοιούτων G. vulg. καὶ 
G. omissa ante illa ὃν οὐκ ἀφετέον τοιούτων. 
ponit rec. marg. G. Ἱ ἐξετάζειν 6. vulg. —“ 

s βουληθεῖμεν ἃ. vulg. βυυλη- εἰν». 
θείημεν. τ οὐκ ἄδηλον ὦ ὡς α. ruls. πῶς. 

ἢ τῶν ante ἐκείνου ὁπ. ἃ. π᾿ αἵἱ περὶ G. vulg. αἵ εἰσι περί. 
1 Ἑκατόμνως G. vulg. Ἕκα- 
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εἰκὸς τοὺς τὴν Λυδίαν καὶ Φρυγίαν καὶ τὴν ἄλλην τὴν 

ὑπερκειμένην χώραν οἰκοῦντας ἐπὶ τοῖς ἐντεῦθεν ὁρμωμέ- 
191 νοις εἶναι. Διὼ δέϊ σπεύδειν καὶ μηδεμίαν ποιέσθαι 
— ἵνω μὴ πάθωμεν ὅ ὅπερ οἱ πατέρες ἡμῶν. ἐκεϊ- ὃ 

γοὶ γὰρ “ ὑστερίσαντες τῶν βαρβάρων καὶ ἢ προέμενοί 
β τινὰς τῶν συμμάχων ἠναγκάσθησαν ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς 

β κινδυνεύειν, ἐξὸν αὐτοῖς προτέροις διαβᾶσιν εἰς τὴν ἤπειρον 
μετὰ πάσης τῆς τῶν Ἑ λλήνων δυνάμεως ἐν μέρει τῶν 

192 ἐθνῶν ἕκαστον ἃ χειροῦσθαι. δέδεικται γάρ, ὅταν τις πο- 

* πρὸς ἀνθρώπους ἐ ἐκ πολλῶν " τόπων συλλεγομένους, 

ὅτι δεῖ μὴ περιμένειν ἕως ἂν " ἐπιστῶσιν, ἀλλ᾽ ἔτ, δὲ- 

ἐσπαρμένοις αὐτοῖς ἐπιχειρεῖν. ἐκεῖνοι μὲν ᾿ οὖν αὶ προεξα- 
μαωρτόντες ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐπηνωρβώσαντο, καταστάντες ο 

εἰς τοὺς μεγίστους ἀγῶνας" ἡμέϊς δ᾽ ἂν σωφρονῶμεν, 

ἐξ ἀρχῆς φυλαξόμεθα, καὶ πειρασόμεθα φθήναι περὶ τὴν 
Λυδίαν " καὶ τὴν ᾿Ιωνίαν στρατόπεδον ἐγκαταστήσαντες, 

193 εἰδότες ὅτι καὶ βασιλεὺς οὐχ, ἑκόντων ἄρχει τῶν ἡπειρω- 

τῶν, ἀλλὰ μείζω δύναμιν περὶ αὑτὸν ἑκάστων αὐτῶν 
ποιησάμενος" ἧς ἡμεῖς Ὑ ὅταν κρείττω διαβιβάσωμεν, ὃ d 

βουληθέντες ῥαδίως ἂν ποιήσαιμεν, ἀσφαλῶς ἅπασαν 
τὴν ᾿Ασίαν καρπωσόμεθα. πολὺ δὲ κάλλιον ἐκείνω περὶ 
τῆς βασιλείας πολεμεῖν, ἢ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ τῆς 

ἡγεμονίας ἀμφισβητῶν. 
ΕΣ Αζωον δ᾽ ἐπὶ τῆς νῦν ἡλικίας ποιήσασθαι τὴν στμο- 

; τείων, ἵν οἱ " τῶν συμφορῶν κοινωνήσαντες, οὗτοι καὶ τῶν 

o ὑστερίσαντες G. vulg. ὕστε- τ οὖν] om. G. 

ρήσαντες. : ἢ προεξαμαρτόντες) προσεξαμαρ- 
Ρ προέμενοι] προσέμενοι G. τόντες α. ̓ : 
4 χειροῦσθαι, G. vulg. χειρώσα- Χ καὶ τὴν G. vulg. καὶ περὶ τήν. 

σθαι Υ ὅταν G. vulg. ὁπόταν. 
ἐ πότων συλλεγομένους ἃ. νυὶς. ξ τῶν συμφορῶν) τῶν γῦν συμ- 

φορῶν Ο. 
ἢ ἐπιστῶσιν G. vulg. ἀϑροισθῶσιν. 

VOL. 11. Η 

συ. 
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ἀγαθῶν ἀπολαύσωσι καὶ μὴ πάντα τὸν χρόνον δυστυ- 
χοῦντες διωγώγωσιν. ἱκανὸς γὰρ ὁ " παρεληλυθώς, ἐν ᾧ 
τί τῶν δεινῶν οὐ γέγονεν; πολλῶν γὰρ κακῶν τῇ φύσει 
τῇ τῶν ἀνβρώπων ὑπαρχόντων αὐτοὶ " πλείω τῶν ἀναγ- 
καίων προσεξευρήκωμεν, πολέμους καὶ στάσεις ἡμῖν αὐ- 

195 τοῖς ἐμποιήσαντες, ὥστε τοὺς μὲν ἐν ταῖς αὑτῶν ἀνόμως 
ἀπόλλυσθαι, τοὺς δ᾽ ἐπὶ ξένης μετὰ παίδων καὶ γυναι- 6 
κῶν ἀλᾶσθαι, πολλοὺς δὲ δὶ ἔνδειαν τῶν “καθ᾿ ἡμέραν 
ἐπικουρέϊν ἀναγκαζομένους ὑπὲρ τῶν ἐχβρῶν τοῖς φίλοις 

196 μαχομένους ἀποθνήσκειν. ὑπὲρ ὧν οὐδεὶς πώποτ᾽ ἦγα- 
γώκτησεν, ἀλλ᾽ “ ἐπὶ μὲν ταῖς συμφοραῖς ταῖς ὑπὸ τῶν 
ποιητῶν συγκειμέναις δακρύειν ἀξιοῦσιν, ἀληθινὰ δὲ πάθη 

πολλὼ καὶ δεινὰ γιγνόμενα διὰ τὸν πόλεμον ἐφορῶντες 

τοσούτου δέουσιν ἐλεεῖν, ὥστε καὶ μᾶλλον χαίρουσιν ἐπὶ Ὁ 
107 τὶς ἀλλήλων κωκόις ἢ τοῖς " αὐτῶν ἰδίοις ὠγαθός. ἴσως 

δ᾽ ἂν καὶ τῆς ἐμῆς εὐηθείας πολλοὶ καταγελάσειαν, εἰ 

" δυστυχίας ἀνδρῶν ὀδυροίμωην ἐ ἐν τόϊς τοιούτοις καιροῖς, 
ἐν οἷς ᾿Ιτωλία μὲν ἀνάστατος γέγονε, Σικελία δὲ κατα- 

δεδούλωται, τοσαῦται δὲ πόλεις τοῖς βαρβάροις ἐκδέδον- 

τῶι, τὰ δὲ λοιπὼ μέρη τῶν ἙἭ. λλήνων ἐν τόϊς μεγίστοις 
κινδύνοις ἐστίν. 

198 Θαυμάζω δὲ τῶν δυνωστευόντων ἐν ταῖς πόλεσιν, εἰ 

προσήκειν αὐτοὺς Ἰγώνται μέγα. φρονεῖν, μηδὲν πώποβ᾽ ς 

ὑπὲρ τηλικούτων πρωγμάτων — εἰπεῖν μήτ᾽ ἐνθυμηθῆναι 

δυνηθέντες. ἐχρὴν γὰρ αὐτούς, εἴπερ ἦσαν ἄξιοι τῆς παρ- 

οὔσης δόξης, ἁπάντων ἀφεμένους τῶν ἄλλων περὶ τοῦ πο- 

8 ᾳαρεληλυθὼς ἐν Ε΄ vulg. παρε- “ δυστυχίας ἀνδρῶν ὀδυροίμιην ἐν 
— χρόνος ἐν. τοῖς τοιούτοις καιροῖς α. vulg. δὺυ- 

" πλείω 6. νυ ΐρ,. πλεῖον. στυχίαν ἀνδρῶν ἐν τοιούτοις καιροῖς 
“ ἐπὶ μὲν ταῖς G. vulg. ἐπὶ ταῖς. ὀδυροίμην. 
d αὐτῶν ἰδίοις G. vulg. ἰδίοις αὐτῶν. 
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λόμου τοῦ — * εἰσηγεῖσθαι καὶνσυμ- 
199 βουλεύειν. τυχὸν μὲν γὰρ ἄν τι ' συνεπέραναν εἰ δὲ καὶ 

προωπεέϊπον, ἀλλ᾽ οὖν τούς γε λόγους ὥσπερ χρησμοὺς 

εἰς τὸν ἐπιόντω ὅ χρόνον ἂν κατέλιπον. γῦν δ᾽ οἱ μὲν ἐν 
ταῖς μεγίσταις δόξαις ὄντες ἐπὶ μικροῖς σπουδάζουσιν, ἃ 
ἡμῶν δὲ τοῖς τῶν πολιτικῶν ἐξεστηκόσι περὶ τηλικούτων 
πραγμώτων συμβουλεύειν " ̓παραλελοίπασιν. : 

200 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅσῳ — τυγχάνουσιν ὄντες 

οἱ προεστῶτες ἡμῶν, ἱ τοσούτῳ τοὺς ἄλλους ἐῤῥωμενεστέ- 

ρως δὲϊ σκοπεῖν ὅπως ἀπώλλώγηεύμδα τῆς παρούσης 
ἔχθρας. νῦν μὲν γὰρ μώτην ποιούμεθα τὰς περὶ τῆς εἰρή- 

γης συνθήκας" οὖν φὰρ. διαλωόμιθα. τοὺς πολόμόυς. ἀλλ᾽ 
ἀναβαλλόμεθα, καὶ περιμιένομεν τοὺς καιροὺς ἐν οἷς ἀνή- 

4οἱ κεστόν τι κακὸν ἀλλήλους ἐργάσασθαι δυνησόμεθα. δὲϊ ε 
δὲ ταύτας τὰς ἐπιβουλὰς " ἐκποδὼν ποιησαμένους ἐκεί- 
νοις τοῖς ἔργοις ἐπιχειρεῖν, ἐξ ὧν τάς τε πόλεις ἀσφαλέ- 
στερον οἰκήσομεν καὶ πιστότερον διωκεισόμεθα πρὸς ἡμᾶς 
αὐτούς. δι δαλϑλδοληῤῥδοο δ λᾶγωε ὁ περὶ 
τούτων" οὔτε γὰρ εἰρήνην οἷόν 'τε βεβαίαν ἀγαγεῖν, ἣν 

μὴ κοινῇ τοῖς βαρβάροις πολεμήσωμεν, οὔθ᾽ ὁμονοῆσαι 77 
᾿. τοὺς Ἕλληνας, πρὸν ἂν καὴ τὼς " ὠφελίας ἐκ τῶν αὐτῶν 

202 καὶ τοὺς κινδύνους πρὸς τοὺς αὐτοὺς ποιησώμεθα. τού- 
τῶν δὲ " γενομένων, καὶ τῆς ἀπορίας τῆς περὶ τὸν βίον 
ἡμῶν ἀφαιρεθείσης, ἣ καὶ τὰς ἑταιρίας διαλύει καὶ τὰς 
συγγενείας εἰς ἔχθραν προώγει καὶ πάντας ἀνθρώπους 

ἴ συνεπέραναν G. vulg. διεπέρα- ἐ τεσεύτῳ Ο. vulg. τοσοῦτον. 
ναν, Κ΄ ἐκποδὼν] ἐκπολλῶν pr. G. 

β χρόνον ἂν κατέλιπον (ἃ. vulg. ᾿ πε βεβαίαν G. vulg. τέ ἐστι 
βεβαίαν κατέλιπον. Ν 

Β παραλελοίπασιν G. vulg. κα- Ὁ ὠφελίας G. vulg. φιλίας. 
ταλελοίπασιν. Ὁ ψενομένων G. vulg. γεγονότων. 

Η 2 
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εἰς πολέμους καὶ στάσεις καβίστησιν, “ οὐκ ἔστιν ὅπώς 
οὐχ, ὁμονοήσομεν καὶ τὰς εὐνοίας ἀληθινὰς πρὸς ἡμᾶς 

403 αὐτοὺς ἔξομε. ὯΩν ἕνεκα περὶ παντὸς ποιητέον ὅπως 
ὡς τάχιστα τὸν ἐνθένδε πόλεμον εἰς τὴν ἤπειρον διοριοῦ- 
μεν, ὡς ἢ μένον ἂν τοῦτ᾽ ἀγαθὸν ̓ ἀσρλαύσαιμμεν τῶν κιν- 

δύνων τῶν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, εἰ ταῖς ἐμπειρίαις ταῖς ἐκ 
τούτων γεγενημέναις πρὸς τὸν — καταχρήσασθαι 
δόξειεν ἡμῖν. 

204 ᾿Αλλὰ γὰρ ἴσως διὰ τὰς συνθήκας ἄξιον ἐπισχεῖν, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐπειχθῆναι καὶ θᾶττον ποιήσασθαι τὴν στρά-ς 

τείαν 3 δὶ ἃς αἱ μὲν ἠλευθερωμέναι, τῶν πόλεων βασιλέϊ 
χάριν ἴσασιν, ὡς δὲ ἐκέϊνον τυχοῦσαι τῆς αὐτονομίας 
ταύτης, αἱ δ᾽ ἐκδεδομέναι τοῖς βαρβάροις μάλιστα μὲν 
Λακεδαιμονίοις " ἐπικαλοῦσιν, ἔπειτω δὲ καὶ τόϊς ἄλλοις 
τοῖς " μετασχοῦσι τῆς εἰρήνης, ὡς ὑπὸ τούτων δουλεύειν 

λος" ἠναγκασμέναι. καίτοι πῶς οὐ χρὴ διαλύειν ταύτας τὰς 
ὁμολογίας, ἐξ ὧν τοιαύτη δόξα γέγονεν, ὥστε ὁ μὲν βάρ- 
βαρος κήδεται τῆς Ἑλλάδος καὶ φύλαξ τῆς εἰρήνης ἃ 
ἐστίν, ἡμῶν δὲ τινές εἰσιν οἱ ᾿ λυμαινόμενοι καὶ κακῶς 

χοὐποιοῦντες αὐτήν; Ὃ δὲ πάντων καταγελαστότατον, ὅτι 
τῶν γεγρωμμένων ἐν ταῖς —— τὼ χείριστα τυγ- 

χάνομεν διαφυλάττοντες. ἃ ἃ μὲν γὰρ ———— ἀφίησι 

τώς τε νήσους καὶ τὼς πόλεις τὼς ἐπὶ τῆς Εὐρώπης, 
“πάλαι λέλυται καὶ μάτην ἐν ταῖς στήλαις ἐστίν ἃ δ᾽ 

αἰσχύνην Υ ἡμῖν φέρει καὶ πολλοὺς τῶν συμμάχων ἐκδέ- ε 

—— ἔστι» om. pr. α. 5. μετασχοῦσι ἃ. vulg. μετέ- 
Ρ μόνον ἂν Ε΄. vulg. μόνον δ᾽ ἄν χουσι. 

vel γ᾽ ἄν. "διὸ ΘΟ, νὰ δες : 
4 ἀπολαύσαιμεν τῶν Ε. —— " ἠνωγκασμέναι] ἠνωγκασμένοι G. 

ἀπολαύσαιμεν ἐκ τῶν. x λυμαινόμενοι καὶ] λυμαιν οἱ G. 
r ἐπικαλοῦσιν G. vulg. ἐγκαλοῦ- Υ ἡμῖν φέρει G. vulg. φέρει ἡμῶν. 

σι». 
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δῶκε, ταῦτα δὲ κατὰ χώραν μένει καὶ “πάντες αὐτὰ 

207 κύρια ποιοῦμεν. ὦ " χρῆν ἀναιρεῖν καὶ μηδεμίαν ἐᾶν ἡμέ- 
ρῶν, νομίζοντας προστάγματα καὶ μὴ συνθήκας εἶναι. 
τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι συνβήκαι μέν εἰσιν, αἵ τινες ἂν ἴσως 

" κοινῶς ἀμφοτέροις ἔχωσι, προστάγματα δὲ τὰ τοὺς 78 
208“ ἑτέρους ἐλαττοῦντα παρὼ τὸ δίκαιον ; Διὸ καὶ τῶν πρεσ- 

βευσάντων ταύτην τὴν εἰρήνην δικαίως ἂν κατηγορόϊμεν, 
ὅτι πεμφθέντες ὑπὸ τῶν ἙἭ λλήνων ὑπὲρ τῶν βαρβάρων 
——*— ra⸗ συνθήκας. ἐχρῆν γὰρ αὐτούς, εἴτ᾽ ἐδόκει 
τὴν “ ὧν ἔχειν ἑκάστους, εἶτε καὶ τῶν δυριαλώτων 

ἐνάρων. " εἶτε τούτων κρατεῖν ὧν ὑπὸ τὴν εἰρήνην ἐτυγχά- 
νομεν ἔχοντὲς, ἕν τι τούτων ὁρισαμένους καὶ κοινὸν τὸ δὲ- Ὁ 

209 κίον ποιησωμένους, οὕτω συγγράφεσθα:ι περὶ αὐτῶν. νῦν 

δὲ τῇ μὲν ἡμετέρῳ πόλει καὶ τῇ Λακεδαιμονίων οὐδεμίαν 
τιμὴν ἀπῴειμαν, τὸν δὲ βάρβαρον ἁπάσης τῆς ᾿Ασίας 
δεσπότην κατέστησαν, ὡς ὑπὲρ ἐκείνου πολεμησάντων 
ἡμῶν, ἢ τῆς μὲν Περσῶν ἀρχῆς πάλαι καθεστηκυίας, 
ὑῶν δὲ ἄρτι τὰς πόλεις κατοικούντων, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνων 
μὲν. νεωστὶ ταύτην τὴν τιμὴν ἐχόντων, ἡμῶν δὲ τὸν ἅπαν- ς 

210r4 oro⸗ i⸗ τοῖς Ἕλλησι δυναστευόντων. Οἶμαι δ᾽ 
ἐκείνως εἰπὼν μᾶλλον δηλώσειν τὴν τε περὶ ἡμᾶς ἀτι- 

μίαν γεγενημένην καὶ τὴν [τοῦ] βασιλέως πλ ίαν.: τῆς 
γὰρ γῆς ἁπάσης τῆς ὑπὸ τῷ κόσμῳ κειμένης ἑὼν τε- 
τμημένης, καὶ τῆς μὲν ̓Ασίας τῆς δ᾽ Εὐρώπης καλουμένης, 

τὴν ἡμίσειαν ἐκ τῶν συνθηκῶν εἴληφεν, ὥσπερ πρὸς τὸν 

Δία τὴν χώραν νεμόμενος, ἀλλ᾽ οὐ ὅ πρὸς ἀνθρώπους. τὰς 

“" πάντες α. vulg. πάντ. ᾿ ν ὅτε τούτων Θ. νυ. εἴτε καὶ 
χρὴν G. vulg. χρή. τούτων. 
κενῶς ἀμφοτέρως Ὁ. νυῖς. ον Γ γεωστὶ δἰ γδι λα τ — 

γῶς ἐν ἀμφοτέροις. γεωστὶ τήν. 

ς ἑτέροις ἑταίμως Ω. ι Ε πρὸς ἀνθρώπως ᾧ,. νυΐξ. πρὸς 
d αὐτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. rode ἀνθρώπους. 

Η3 
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δι συνθήκας ποιούμενος. Καὶ ταύτας " ἡμᾶς ἠνάγκασεν ἃ 

ἐν στήλαις λιθίναις ἀνωγρώψναντας ἐν τόϊς κοινοῖς τῶν 
ἱερῶν ' ἀναθέϊναι, πολὺ κάλλιον τρόπαιον τῶν ἐν ταῖς μά- 

χαῖς γιγνομένων" τὰ μὲν γὰρ ὑπὲρ μικρῶν ἔργων καὶ 
μιᾶς τύχης ἐστίν, αὗται δ᾽ ὑπὲρ " ἅπαντος τοῦ πολέμου 
καὶ καθ᾽ ὅλης τῆς Ἑλλάδος ἑστήκασιν. 

412 Ὑπὲρ ' ὧν ἄξιον ὀργίζεσθαι, καὶ σκοπεῖν ὅπως "" τῶν 
τε γεγενημένων δίκην ληψόμεθα καὶ τὰ μέλλοντα διορ- 
θωσόμεθα. καὶ γὰρ αἰσχρὸν ἰδίω μὲν τόϊς βαρβάροις 
οἰκέταις ἀξιοῦν χρῆσθαι, δημοσία δὲ τοσούτους τῶν συμ- 

213 μάχων παμογᾶν αὐτόὶς. δουλεύοντας, καὶ τοὺς μὲν * 
τὰ Τρωϊκὰ γενομένους μιᾶς γυναικὸς ἁρπασθείσης οὕτως 
ὥπαντας συνοργισθῆναι τοῖς ἀδικηθέϊσιν, ὥστε μὴ πρότε- 

ρόν παύσασθαι πολεμοῦντας πρὶν τὴν πόλιν ἀνάστατον 79 
ἐποίησαν τοῦ τολμήσαντος ἐξαμαρτέϊν, ἡμᾶς δ᾽ ὅλης τῆς 

Ἑλλάδος ὑβριζομένης μηδεμίαν ποιήσασθαι κοινὴν Ἡμῶ- 

αι ρίαν, ἐξὸν ἡμῖν εὐχῆς ἄξια διαπράξασθαι. μόνος γὰρ 
οὗτος ὁ πόλεμος " εἰρήνης ἀρίστων ἐστί, ο θεωρία μὲν 

μᾶλλον ἢ στρατείω προσεοικώς, ἀμφοτέροις δὲ συμφέ- 

ρῶν, καὶ ἢ τοῖς ἡσυχίαν ἄγειν “ βουλομένοις καὶ τόϊς πο- 

λεμεῖν ἐπιθυμοῦσιν. " εἴη γὰρ ἂν τοῖς μὲν ἀδεῶς τὰ σφέ-Ὁ 
τερ αὐτῶν καρποῦσθαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τῶν ἀλλοτρίων μεγά- 
λους πλούτους " κατωκτήσασθαι. 

215 Πολλαχοῦ δ᾽ ἄν τις λογιζόμενος εὕροι ταύτας τὰς 

Ὁ ἡμᾶς ἠνάγκασεν G. vulg. συν- των εἰρήνης. 
ἠνάγκασεν ἡμᾶς. 9 θεωρίᾳ μὲν G. vulg. καὶ θεωρίᾳ. 

iĩ ἀναθεῖνα!] καταθεῖναι α. Ρ τοῖς ἡσυχίαν G. vulg. τοῖς τὴν 
Κ ἅπαντος G. vulg. παντός. ἡσυχίαν. 
᾿ ὧν ἄξιον ἃ. vulg. ὧν καὶ ἄξιον. 4 βουλομένοις] οἴη. G. 
m τῶν τε γεγενημένων G. vulg. τ εἴη G. vulg. ἐξέσται. ᾿ 

τῶν γεγενημένων. 5. κατακτήσασθαι α. vulg. κα- 
ἢ εἰρήνης κρείττων G. vulg. κρείτ-- ταστήσασθαι. 
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πράξεις ' μάλιστα «λυσιτελούσας ἡμῖν. φέρε γάρ, πρὸς 
τίνας χρὴ πολεμεῖν τοὺς μηδεμιᾶς πλεονεξίας ἐπιθυμωῶν- 

, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ δίκαιον σκοποῦντας: οὐ πρὸς τοὺς 
καὶ — κακῶς τὴν Ἑλλάδα ποιήσαντας καὶ νῦν 
ἐπιβουλεύοντας καὶ πάντα τὸν χρόνον οὕτω " πρὸς ἡμᾶς ς 

“16 διωκειμένους ; τίσι δὲ φθονεῖν εἰκός ἐστι τοὺς μὴ παντά- 
πᾶσιν ἀνάνδρως διακειμένους, ἀλλὰ μετρίως τούτῳ τῷ 
πράγματι χρωμένους ; οὐ τοῖς μείζους μὲν τὰς δυνα- 

ΐ στείας ἢ, κατ᾽ ἀνθρώπους περιβεβλημένοις, ἐλάττονος δ᾽ 
217 * τῶν παρ ἡμῶν δυστυχούντων 5 ἐ ἐπὶ τίνας " δὲ στρα; 

τεύειν προσήκει τοὺς ἅμα μὲν εὐσεβεῖν βουλομένους, ἅμα 
δὲ τοῦ συμφέροντος " ἐνθυμουμένους ; οὐκ ἐπὶ τοὺς καὶ 
φύσει πολεμίους καὶ πατρικοὺς ἐχβρούς, καὶ πλεῖστα ἃ 
μὲν ἀγαθὰ κεκτημένους, ἥκιστα δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν " ἀμύ- 
νεσθαι δυνωμένους ; οὐκοῦν ἐκεῖνοι πᾶσι τούτοις ἔνοχοι 

“ιϑτυγχώνουσιν ὄντες. Καὶ μὴν οὐδὲ τὰς πόλεις λυπήσομεν 
στρατιώτας ἐξ αὐτῶν καταλέγοντες, ὃ νῦν ἐν τῷ πολέμῳ 
τῷ πρὸς ἀλλήλους ὀχληρότατόν " ἐστιν αὐταῖς" πολὺ γὰρ 
οἵμωι σπανιωτέρους ἔσεσθαι: τοὺς μένειν “ ἐθελήσοντας τῶν 

ιοσυνωκολουθεῖν ἐπιθυμησόντων. τίς γὰρ οὕτως ἢ νέος ἢ 
παλαιὸς ῥάθυμός ἐστιν, ὅστις οὐ μετασχεῖν βουλήσεται ς 
ταύτης τῆς στρατιᾶς τῆς ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων μὲν καὶ Λακε- 

δαιμονίων στρατηγουμένης, * δὲ τῆς τῶν συμμάχων 
ἐλευθερίας ἀθροιζομένης, ὑπὸ δὲ τῆς -Ἑλλάδος ἁπάσης 
ἐκπεμπομένης, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν βαρβάρων τιμωρίαν πο- 

ἃ κακῶς τὴν ἑλλάδα G. vulg. τὴν 8. ἀμύνεσθαι G. vulg. ἀμύνασθαι 
ἑλλάδα κακῶς. Ὁ ἐστιν αὐταῖς ἃ αὐταῖς 

* πρὸς ἡμᾶς διακειμένους ἃ. vulg. ἐστι. 
διακειμένους πρὸς ἡμᾶς. ς ἐθελήσοντας ἃ. vulg. ἐθέλον- 

Υ δὲ στρατεύειν προσήκει G. vulg. τας. 
δὲ μᾶλλον προσήκει: στρατεύειν. 
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220 ρευομένης ; Φήμην δὲ καὶ μνήμην καὶ δόξαν πόσην τινὰ 8ο 

χρὴ νομίζειν ἢ ζῶντας ἕξειν ἢ τελευτήσαντας καταλείψειν 
τοὺς ἐν “τοῖς τοιούτοις ἔργοις ἀριστεύσαντας ; ὅπου γὰρ 

οἱ πρὸς ᾿Αλέξανδρον πολεμήσαντες καὶ μίαν πόλιν ἑλόν- 
τες τοιούτων ἐπαίνων ἠξιώθησαν, ποίων τινῶν χρὴ προσδο- 

κἂν ἐγκωμίων " τεύξεσθαι τοὺς ' ὅλης τῆς ᾿Ασίας κρατή- 

221 σαντάς; τίς γὰρ ἢ τῶν ποιεῖν δυναμένων ἢ τῶν λέγειν 
ἐπισταμένων οὐ πονήσει καὶ φιλοσοφήσει βουλόμενος 
ξἅμω τῆς θ᾽ αὑτοῦ διανοίας καὶ τῆς ἐκείνων ἀρετῆς Ὁ 
" μνημεῖον εἰς ἅπαντω τὸν χρόνον καταλιπεῖν ; 

222 Οὐ τὴν αὐτὴν δὲ τυγχάνω γνώμην ἔχων ἔν τε τῷ 'πα- 

ρόντι καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ λόγου. τότε μὲν γὰρ ὥμην 
ἀξίως " δυνήσεσθαι τῶν πρωγμάτων εἰπεῖν νῦν δ᾽ οὐκ 
ἐφικνοῦμωι τοῦ μεγέθους αὐτῶν, ἀλλὼ πολλά με διωπέ- 

223 φευγεν ὧν διενοήθην. αὐτοὺς οὖν χρὴ ' συνδιορῶν ὅσης ἂν 
εὐδωιμονίως τύχοιμεν, εἰ " τὸν μὲν πόλεμον τὸν νῦν ὄντα 
περὶ ἡμᾶς πρὸς τοὺς ἠπειρώτας ποιησαίμεθα, τὴν δ᾽ εὐ- 
δαιμονίαν τὴν ἐκ τῆς ᾿Ασίας εἰς τὴν Εὐρώπην διακομί- 
σάιμεν, καὶ μὴ μόνον ἀκροατὰς γενομένους ἀπελθεῖν, 
ἀλλὰ τοὺς μὲν πράττειν δυνωμένους παρακαλοῦντας ἀλ- 
λήλους πειρῶσθαι διαλλάττειν τήν τε πόλιν τὴν ἡμετέραν 

2924 καὶ τὴν Λακεδαιμονίων, τοὺς δὲ τῶν λόγων ἀμφισβη- ἃ 

τοῦντως πρὸς μὲν τὴν παρωκαταθήκην καὶ περὶ τῶν " ἄλ- 
λων ὧν γῦν φλυαροῦσι “ παύεσθαι γράφοντας, πρὸς δὲ 

d χοῖς τοιούτοις G. vulg. τούτοις καιρῷ καί. 
τοῖς. Κ δυνήσεσθαι: τῶν G. vulg. δυνή- 

5 τεύξεσθαι] om. pr. G. σεσθαι περὶ τῶν. 
Γ ὅλης τῆς ᾿Ασίας G. vulg. ὅλης Ἰ συνδιορᾷν G. vulg. συνορᾷν. 

᾿Ασίας. τῷ τὸν μὲν πόλεμον} τὸν πόλεμον 
8 ἅμα τῆς θ᾽ α. vulg. ἅμα τε 6. 

τῆς: Ὁ ἄλλων ὧν G. vulg. ἄλλων ὦπάν- 
h μνημεῖον G. vulg. μνήμην. τῶν ὧν. 
ἵ παρόντι καὶ G. vulg. παρόντι 9 παύεσθαι α. vulg. παύσασθαι. 
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τοῦτον: αὸν.ἡλόγίων᾽ πὐκῶσθαι: τηνυώμελλαιν; καὶ σκοπεῖν 
; ὅπως ἄμεινον ἐμοῦ: περὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἐροῦσιν, 

225 ἐνθυμούμέοῤυρι ὅ ὅτι τόις ἢ μεγάλα ὑπισχνουμένοις οὐ ** 

πει περὶ μικρὼ διατρίβειν, οὐδὲ τοιαῦτα λέγειν ἐξ ὧν ὁ 
βίος μηδὲν ἐπιδώσει τῶν πεισθέντων, ἀλλ᾽ ὧν ἐπιτελε- ὁ 
σθέντων αὐτοί τε ἀπαλλαγήσονται τῆς ᾿ παρούσης ἀπο- 

ρίας καὶ τοῖς ἄλλοις μεγώλων ὠγαθῶν αἴτιοι δόξουσιν 

— — 

E. 

ΕΛ ΣΙ ΣΟ... δι 

ΣὝΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΦΙΔΙΠΠῸΝ aoror ΑΔΗΔΟΥ͂ ΤΟΥ 
' ΓΡΆΨΑΝΤΟΣ. 

Ἰστέον ὅτι τὸν λόγον τοῦτον ἔγραψε τῷ Φιλίππῳ ὁ ̓Ισοκράτης μετὰ τὴν 
εἰρήνην τὴν γενομένην ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Αἰσχίνην καὶ Δημοσθένην" διὸ καὶ 

ἔσχε καιρὸν γράψαι αὐτῷ, τῷ Φιλίπαψ, ὡς φίλφ γενομώφ τῆς ̓Αθηναίων 
“πόλεως. ἐν σχήματι δὲ τοῦ ἐγκωμιάσαι αὐτὸν παραινεῖ αὐτῷ διαλλάξαντα 

τὰς Ἑλληνικὰς πόλεις τὰς μεγάλας, πρὸς ἑαυτὰς στασιαζούσας, στρατεῦ- 

σαι κατὰ Περσῶν. πρέπει γάρ σοι, φησί, τοῦτο ποῆσα;, ᾿Ηρακλείδῃ ὄντι 

καὶ τοιούτῳ δυνατῷ. καὶ ὁ μὲν Φίλιππος λαβὼν τὸν λόγον καὶ ἀνωγνοὺς οὐκ 
ἐπείσθη τοῖς λεγομένοις, ἀλλ᾽ ἀνεβάλετο τέως" ὕστερον δὲ ὁ παῖς ὁ τούτου 

᾿Αλέξανδρος ἀνωγνοὺς τὸν λόγον καὶ ἐρεθισθεὶς ἐστράτευσε κατὰ Δαρείου τοῦ 

ΡΑΈΓΟΣΘΕΣ ΛΌΓΩ Ἢ, ΒΡ ΘΩΣ ἘΡΣ ἸΘΔΝ ἘΝ 
κεύοντες δ᾽ αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἐπίκλην αὐτὸν ὠνόμαζον Δαρεῖον, ὡς πρὸς τοὺς 

πρώτους προγόνους. 
Ἢ δὲ στάσις τοῦ λόγου πραγματική᾽ συμβουλεύει γάρ. ἔγραψε δὲ ὁ 

Ἰσοκράτης τὸν λόγον γέρων ὦν, μικρὸν πρὸ τῆς ἑαυτοῦ καὶ Φιλίππου τελευτῆς, 

ὥς φησιν ὁ Ἕρμιππος. 

Μη θαυμάσης, ὦ Φίλιππε, διότι τοῦ λόγου ποιήσο- 82 

μι τὴν ἀρχὴν οὐ τοῦ πρὸς σὲ ῥηθησομένου καὶ γὺν δειχ;- 

Ρ μεγάλα ὑπισχνουμένοις α. —* τ ΦΙΛΙΠΠΟΣ G. vulg. «πρὸς Φί- 

μεγάλας 
4 παρούσης G. vulg. τοιαύτης. .. Ἀγζυιηδηΐαπι om α. 
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θήσεσθαι μέλλοντος, ἀλλὰ τοῦ περὶ ᾿Αμφιπόλεως γρα- 
φότος. πὸ οὗ μικρὰ βούλομαι προειπεῖν, ἵνα δηλώσω 
καὶ σοὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς οὐ δὲ " ἄνοιαν οὐδὲ " διωψνευ- 
σθὼκ᾿ τὴν. ἀῤῥωστίωρ.. την. τὐνομὸν αϑραύσης ἐπεθέμην 
γράφειν τὸν πρὸς σὲ λόγον, ἀλλ᾽ εἰκότως καὶ κατὰ 

μικρὸν ὑπαχθείς. 
4. Ὁρῶν γὰρ τὸν πόλεμον τὸν ἐνστάντα " σοὶ καὶ τῇ πό- 
λει περὶ ̓ Αμφιπόλεως — πολλῶν κακῶν αἴτιον γιγνόμενον, 

ἐπεχείρησα λέγειν πε τε τῆς πόλεως ταύτης καὶ τῆς 

χώρας οὐδὲν τῶν αὐτῶν οὔτε τοῖς ὑπὸ τῶν σῶν ἑταίρων 
λεγομένοις οὔτε τόϊς ὑπὸ τῶν ῥητόρων τῶν παρ᾿ ἡμῖν, ἀλλ 

ϑὼς οἷόν τε πλεῖστον ἀφεστῶτα τῆς τούτων διανοίας. οὗ-ς 

τοι μὲν γὰρ παρώξυνον ἐπὶ τὸν πόλεμον, συναγορεύοντες 

ταῖς ἐπιθυμίαις ὑμῶν" ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τῶν ἀμφισβη- 
τουμένων οὐδὲν ὃ ἀπεφαινόμην, ὃν δ᾽ ὑπελάμβανον τῶν λό- 

γῶν εἰρηνικώτατον εἶναι, περὶ τοῦτον διέτριβον, λέγων ὡς 
ἀμφότεροι διωαμαρτάνετε τῶν πραγμώτων, καὶ σὺ μὲν 83 

πολεμεῖς ὑπὲρ τῶν ἡμῖν συμφερόντων, ἡ δὲ πόλις ὑπὲρ 
τῆς σῆς δυναστείας" λυσιτελεῖν γὰρ σοὶ ἢ μὲν ἡμᾶς ἔχειν 
τὴν χώραν ταύτην, τῇ δὲ πόλει μηδ᾽ εξ ἑνὸς τρόπου λα- 

48εϊν * καὶ περὶ τούτων οὕτως ἐδόκουν διεξιέναι τοῖς 
ἀκούουσιν, ὥστε μηδένα τὸν λόγον “ αὐτῶν μηδὲ τὴν 

λέξιν ἐπαινεῖν ὡς ἀκριβῶς καὶ καθαρῶς ἔχουσαν, “ ὅπερ 
εἰώθωσί, τινες ποιέϊν, ἀλλὼ τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων Ὁ 
θαυμάζειν, καὶ νομίζειν οὐδαμῶς ἂν ἄλλως παύσασθαι 

5 τῆς " φιλονικίας ὑμᾶς, πλὴν εἰ σὺ μὲν πεισθείης πλείο- 

— ἄγνοιαν ἃ. ἄμην. Η 
ἡ διαψευσθεὶς τῆς ἃ. vulg. δια- Ὁ μὲν ἡμᾶς ἔχειν ἃ. vulg. μὲν 

ψευσθεὶς ὑπὸ τῆς. ἔχειν vel μὲν μὴ ἔχειν. : 
* ἐπεθέμην ἃ. vulg. ὑπεθέμην. ς αὐτῶν G. vulg. αὐτόν. 
Σ σοὶ καὶ G. vulg. σοί τε καί. ὦ ὅπερ 6. vulg. ὥσπερ. 
2 πολλῶν κακῶν} om. pr. G. ε φιλονικίας ὑμᾶς G. ναυΐξ. φιλο- 
ἃ ἀπεφαινόμην G. vulg. ἀπεφην- γεικίας ὑμᾶς ταύτης. 
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νος ἀξίαν ἔσεσθαί σοι τὴν τῆς πόλεως φιλίαν ἢ τὰς προσ- 

ὄδους τὰς ἐξ ̓ Αμφιπόλεως γιγνομένας, ἡ δὲ πόλις δυνη- 
θείη κατωμαθέϊν ὡς χρὴ τὰς μὲν τοιαύτας φεύγειν ἀποι- 
κίας, αἵ τινες τετράκις ἢ πεντώκις ἀπολωλέκασι τοὺς 

ἐμπολιτευθέντας, ζητεῖν δ᾽ ἐκείνους τοὺς τόπους τοὺς 

πόῤῥω μὲν κειμένους τῶν ἄρχειν δυναμένων, ἐγγὺς δὲ τῶνς 
δουλεύειν εἰθισμένων, εἰς οἷόν περ Λακεδαιμόνιοι Κυρη- 

ὀναίους ἀπῴκισαν πρὸς δὲ τούτοις, εἰ σὺ μὲν γνοίης ' ὅτι 

λόγῳ παραδοὺς τὴν χώραν ἡμῖν ταύτην αὐτὸς ἔργῳ κρα- 
τήσεις αὐτῆς, καὶ προσέτι τὴν εὔνοιαν τὴν ἡμετέραν κτή- 

— ἀῤέρουνιολέφενισἀβ ἐρδολῆν ἐάν. 
λίας, ὅσους πὲρ ἂν " ἐποίκους εἰς τὴν σὴν δυναστείαν 

7 ἀποστείλωμεν), τὸ δὲ πλῆθος ἡμῶν εἴ τις διδάξειεν, ὡς 

᾿ἣν λάβωμεν ᾿Αμφίπολιν, ἀναγκασθησόμεθα τὴν αὐτὴν ἃ 
εὔνοιαν ἔχειν τοῖς σοῖς πράγμασι διὼ τοὺς ἐνταῦθα " κατ- 
οἰκοῦντας οἵαν περ εἴχομεν ' Μηδόκῳ τῷ παλαιῷ διὰ 

ὃ τοὺς ἐν Χεῤῥονήσῳ γεωργοῦντας. Τοιούτων δὲ " πολλῶν λε- 

γομένων ἤλπισαν ὅσοι περ ἤκουσαν, διαδοθέντος τοῦ λόγου 
διαλύσεσθαι τὸν πόλεμον " ὑμᾶς καὶ γνωσιμαχήσαντας 
βουλεύσεσθαΐ τι κοινὸν ἀγαθὸν περὶ ὑμῶν αὐτῶν. εἰ μὲν 
οὖν ἀφρόνως ἢ καὶ γουνεχόντως ταῦτ᾽ ἐδόξαζον, δικαίως — 

οἂν ἐκεῖνοι τὴν αἰτίαν ἔχοιεν ὄντος δ᾽ οὖν ἐμοῦ “περὶ τὴν 

πραγματείαν ταύτην ἔφθητε ποιησάμενοι τὴν εἰρήνην, πρὶν 

ἐξεργασθῆναι τὸν λόγον, σωφρονοῦντες ὅπως γὰρ οὖν πε- 84 

“ἶ ὅτι λόγῳ . vulg. ὅτι σὺ μὲν — Μηδόκῳ] ἀμαδόκω correctus 
λόγῳ. 
, δ λήψει παρ ἡμῶν Θ. ᾿ π w πρλλῶν λεγομένων G. 

ἰκεξο Ὁ. νὰρ, ἀπίίως “ὑμᾶς -ὁμῶν Ὁ. γαῖ. ἡμᾶρ-- 

ἡ κατοικοῦντας οἵαν G.vulg.xar.· — vulg. ὑμῖν vel ἡμῖν. 
οἰκοῦντας ἡμῶν οἵαν. 
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Ἰοτοὶς διὼ τὸν πόλεμον γιγνομένοις. συνησθεὶς δὲ τοῖς περὶ 

τῆς εἰρήνης ψηφισθεῖσι, καὶ νομίσας οὐ μόνον ἡμῖν ἀλλὰ 
καὶ σοὶ καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν ἅπασιν συνοίσειν, ἀπο- 

στῆσαι μὲν τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν τῶν ἐχομένων οὐχ, οἷός 
τ᾽ ἥν, ἀλλ᾽ οὕτω διεκείμην ὥστ᾽ εὐβὺς σκοπεῖσθαι πῶς 
ἂν τὼ πεπραγμένα παραμείνειεν ἡμῖν καὶ μὴ χρόνον ὀλί- 
γον ἡ πόλις ἡμῶν διαλιποῦσα πάλιν ἑτέρων πολέμων" 

11 ἐπιθυμήσειε᾽ διεξιὼν Ρ δὲ περὶ τούτων πρὸς ἐμαυτὸν εὕρι- 
σκον οὐδαμῶς ἂν ἄλλως αὐτὴν ἡσυχίαν ἄγουσαν, πλὴν 

εἰ δόξειε ταῖς πόλεσι ταῖς μεγίσταις διωλυσαμέναις τὰ 
πρὸς σφᾶς αὐτὰς εἰς τὴν ᾿Ασίαν τὸν πόλεμον ἐξενεγκέϊν, 
καὶ τὰς πλεονεξίας, ὡς νῦν ᾿ παρὼ τῶν ἙἭ λλήνων ἀξιοῦ- 
σιν αὐταῖς γίγνεσθαι, ταύτας εἰ παρὰ τῶν βαρβάρων. 

ποιήσασθαι ουληθέϊεν᾽' ὥπερ ἐν τῷ πανηγυρικῷ λόγῳ 
τυγχάνω συμβεβουλευκώς. ς 

12 Ταῦτω δὲ διανοηθείς, καὶ νομίσας οὐδέποτ᾽ ἂν εὑρεθῆναι 

καλλίω ταύτης ὑπόθεσιν οὐδὲ κοινοτέραιν οὐδὲ " μάλλον 
ἅπασιν ἡμῖν ̓ ξυμφέρουσαν, ἐπήρθην πάλιν γράψαι περὶ 
αὐτῆς, οὐκ ἀγνοῶν οὐδὲν τῶν περὶ ἐμαυτόν, ἀλλ " εἰδὼς 
μὲν τὸν λόγον τοῦτον οὐ Χτῆς ἡλικίας τῆς ἐμής δεόμενον, 

ἀλλ᾽ ἀνδρὸς ἀνθοῦσαν τὴν ἀκμὴν ἔχοντος καὶ τὴν φύσιν 
13 πολὺ τῶν ἄλλων διαφέροντος, ὁρῶν δ᾽ ὅτ; χωλεπόν ἐστι - 

περὶ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν δύο λόγους ἀνεκτῶς εἰπεῖν, ἄλ- ἃ 

λως τε κἂν ὁ ὃ πρότερον ἐκδοθεὶς οὕτως ἥ γεγραμμένος, 
ὥστε καὶ τοὺς βασκαίνοντωας ἡμᾶς μιμέσθωι καὶ θαυ- 
μάζειν αὐτὸν μᾶλλον τῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐπαινούντων. 

δὲ ἀρ να μ κανόνος t γράψα: G. νυ]σ. συγγράψαι. 
4 «αρὰ τῶν ἑλλήνων ἀξιοῦσιν G. — εἰδὼς τὸν G. 
* ἀξιοῦσι παρὰ τῶν Ἑλλήνων. Χ τῆς ἡλικίας τῆς ἐμῆς α. vulg. 

—— ἅπασιν ἡμῖν G. vulg. τῆς ἐμῆς ἡλικίας. 

Ὑ πρότερον Οὐ, νυ]ρ,. πρότερος, 
⸗ —— συμφέρουσαν σ. :- 
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14 — 
i γήρως γέγονω φιλότιμος, " ὥστ᾽ ἠβουλήθην ἅμα τοὺς 

Ι πρὸς σὲ λεγομένοις καὶ τοῖς —* ἐμοῦ διατρίψνασιν ὑπο- ὁ 
: δεῖξαι καὶ σοῆσαι φανερὸν ὅτι τὸ μὲν᾽ ταῖς πανηγύρεσιν 

ἐνοχλεῖν καὶ πρὸς ἅπαντας λέγειν τοὺς συντρέχοντες ἐν 

αὐταῖς πρὸς " οὐδένα λέγειν ἐστίν, ἀλλ᾽ ὁμοίως οἱ τοιοῦ- 
ἷ τοι τῶν λόγων ἄκυροι τυγχάνουσιν ὄντες τοῖς νόμοις καὶ 

ταῖς πολιτείαις ταῖς ὑπὸ τῶν σοφιστῶν γεγραμιμέναις, 

ΔΑ τι δῆ δὲ τὼς βουλεμέυς μὴ μάτιν φλυαρῶῖν ἀλλὰ προῦρ ὃ 
, γου τι ποιεῖν καὶ τοὺς οἰομένους ἀγαθόν τι κοινὸν εὑρη- 

κέναι τοὺς μὲν ἄλλους ἐᾷν πανηγυρίζειν, αὐτοὺς δ᾽ ὧν 
εἰσηγοῦντωαι ποιήσασθαί τινα προστάτην τῶν καὶ λέγειν 
καὶ πράττειν δυναμένων καὶ δόξαν μεγάλην ἐχόντων, εἴ- 

τόπερ “ μέλλουσί τινες προσέξειν " αὐτοῖς τὸν νοῦν. ἽΑ περ 
ἐγὼ γνοὺς, διαλεχβῆναί σοι προειλόμην, οὐ πρὸς χάριν 

— 

κεχαρισμένως εἰπεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ ὅ τούτῳ τὴν δὲάνοιαν Ὁ 

" ἔσχον. ἀλλὼ τοὺς μὲν ἄλλους ἑώρων τοὺς ἐνδόξους τῶν 
ἀνδρῶν ὑπὸ πόλεσι καὶ νόμοις οἰκοῦντας, καὶ οὐδὲν ' ἐξὸν 
αὐτοῖς ἄλλο πράττειν " πλὴν τὸ προσταττόμενον, ἔτι δὲ 
πολὺ καταδεεστέρους ὄντας τῶν πραγμάτων τῶν ῥηθη- 

17 σομένων, σοὶ δὲ μόνῳ πολλὴν ἐξουσίαν ὑπὸ τῆς τύχης δε- 
δομένην καὶ πρέσβεις πέμπειν πρὸς ' οὕς τινας ἂν βου- 

᾿ ληθῆς, καὶ δέχεσθαι παρ ὧν ἄν σοι δοκῆ, καὶ λέγειν ὅ τις 

ΦΎΡΕ Ὺ ΨΎΩΝ 

2 ἐγὼ ταύτας G. νυὶρ. ἐγὼ ὧπά- ὃ αὐτοῖᾷ) αὐτῷ 6. 

——— — — ξ τοῦτο. 
Ὁ ὥστ᾽ ἠβουλήθην G. vulg. ὥστε » ἔχω ἔχων 

βουληθῆναι. εἰερ κάτου σὰς, μναραρς 
ς οὐδένα] οὐθένα G. Κ «λὴν 6. vulg. ἤ. 
ἃ μέλλουσί τινες προσέξειν G. ἱ οὕστινας ἂν βουληθῆς G. νυν. 

vulg. μέλλουσι προσέξειν. οὺς ἂν βουληθείης. 
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ὧν ἡγῇ συμφέρειν, πρὸς δὲ τούτοις καὶ "" πλοῦτον καὶ 
δύναμιν κεκτημένον ὅσην οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων, ἃ μόνα 
τῶν ὄντων καὶ πείθειν καὶ βιάζεσθαι πέφυκεν' ὧν οἶμαι 

ι8 καὶ " τὰ ῥηθησόμενα “ προσδεήσεσθαι. μέλλω γάρ σοι 
συμβουλεύειν προστῆναι τῆς τε τῶν Ελλήνων ὁμονοίας 

καὶ τῆς ἐπὶ τοὺς βαρβάρους στρατείας" ἔστι δὲ τὸ μὲν 
“είθειν πρὸς τοὺς Ἕλληνας συμφέρον, τὸ δὲ " βιάζεσθαι 
πρὸς τοὺς βαρβάρους χρήσιμον. H μὲν οὖν περιβολὴ ἃ 

"παντὸς τοῦ λόγου τοιαύτη τίς ἐστιν. 

19 Οὐκ ὀκνήσω δὲ πρὸς σὲ κατειπεῖν ἐφ᾽ οἷς ἐλύπησαν 
"τινές με τῶν πλησιασάντων" οἶμαι γὰρ ἔσεσθαί τι 
προὔργου. δηλώσαντος γάρ μου πρὸς αὐτοὺς ὅτι μέλλω 
σοι λόγον πέμπειν οὐκ ἐπίδειξιν ποιησόμενον οὐδ᾽ ἐγκω- 
μιασόμενον τοὺς πολέμους τοὺς διὼ σοῦ γεγενημένους 
(ἕτεροι γὰρ τῶτο ποιήσουσιν) ἀλλὰ πειρασόμενόν σε 
προτρέπειν ἐπὶ πράξεις οἰκειοτέρας καὶ καλλίους καὶ 6 

ἀομᾶλλον συμφερούσας ὧν νῦν τυγχάνεις προηρημένος, οὕ- 

τῶς ἐξεπλώγησαν μὴ διὰ τὸ γήρως ᾿ ἐξεστηκὼς ὦ τοῦ 
φρονεῖν, ὥστ᾽ ἐτόλμησαν ἐπιπλήξαί μοι, πρότερον οὐκ 
εἰωθότες τοῦτο ποιεῖν, λέγοντες ὡς ἀτόποις καὶ λίαν 86 

ἀνοήτοις ἐπιχειρῶ πράγμασιν, “ὅς τις Φιλίππῳ συμ- 
βουλεύσοντα λόγον " μέλλεις πέμπειν, ὅς εἰ καὶ πρό- 
τερον ἐνόμιζεν αὑτὸν εἶναί τινος πρὸς τὸ φρονεῖν κατα- 
δεέστερον, νῦν διὼ τὸ μέγεθος τῶν συμβεβηκότων οὐκ 

᾿ μλϑεν 
vulg. δύναμιν καὶ πλοῦτον----ὅσον. χρήσιμον G. νυΐρ;. ἐπὸ τοὺς βαρβά- 

Ἡ πὰ ῥηθησόμενα G. vulg. τὰ νῦν ρους κοινῇ χρήσιμον. 
— τ παντὸς τοῦ λόγου ἃ. vulg. τοῦ 
— προσδείσεσθαι λόγου παντός. 

8 τινές με τῶν πλησιασάντων G. pr. α 
Ρ “ὧν τοὺς Ἕλληνας συμφέρον G. vulg. μέ τινες τῶν πλησιαζόντων. 

vulg. στρατεύειν ἰδίᾳ σοὶ τιμὴν φέ- ἴ ἐξεστηκὼς ὦ G. vulg. ἐξέστηκα. 
βὸν. * — — u μέλλεις 6. vulg. μέλλω. 
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ἔστιν ὅπως οὐκ οἴεται βέλτιον δύνασθαι; βουλεύεσθαι 
αιτῶν ἄλλων. ἔπειτα καὶ Μακεδόνων ἔχει περὶ αὑτὸν 

τοὺς σπουδαιοτάτους, οὺς εἰκός, εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλ- 
λων ἀπείρως ἔχουσι, τό γε συμφέρον ἐκείνω μᾶλλον Ὁ 
σὲ γιγνώσκειν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἙἭ λλήνων πολλοὺς ἂν 

ἴδοις ἐκέϊ κατοικοῦντας, οὐκ ἀδόξους ἄνδρας οὐδ᾽ ἀνοή- 

τους, ἀλλ᾽ οἷς ἐκέϊνος ἀνωκοινούμενος οὐκ ἐλάττω τὴν 
βασιλείαν πεποίηκεν ἀλλ᾽ εὐχῆς ἄξια διαπέπρακται. 

24τί γὰρ ἐλλέλοιπεν; οὐ Θετταλοὺς μὲν τοὺς πρότερον 
᾿ ἐπάρχοντας Μακεδονίας οὕτως οἰκείως πρὸς αὑτὸν 
διωκεῖσθαι πεποίηκεν, ὥσθ᾽ ἑκάστους αὐτῶν μᾶλλον 
ἐκείνῳ πιστεύειν ἢ τοῖς συμπολιτευομένοις ; τῶν δὲς 
πόλεων τῶν περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον τὰς μὲν ταῖς —* 
γεσίαις πρὸς τὴν αὑτοῦ συμμαχίαν προσῆκται, τὰς 

β δὲ σφόδρα Υ λυπούσας αὐτὸν ἀναστάτους πεποίηκεν 

ο΄ φῳΜαγνητᾶς δὲ καὶ " Πεῤῥαιβαίους καὶ Παίονας κατέ- 
Ι — ———— αὐτοὺς εἴληφεν, τοῦ υ 

δ᾽ " Ἰλλυριῶν πλήθους πλὴν τῶν “παρὼ τὸν ᾿Αδρίαν οἰ- 
κούντων —* καὶ κύριος γέγονεν; ἁπάσης δὲ τῆς 
Θμόνης οὖς ηβωλήθη δεσπότας κατέστησεν; τὸν δὴ 

ὁ τοιαῦτα καὶ τηλικαῦτα διωπεπραγ μένον οὐκ οἴει πολ- 
λὴν μωρίαν καταγνώσεσθαι “τοῦ πέμψαντος τὸ ᾿ βι- 
βλίον, καὶ πολὺ διεψεῦσθαι νομιέϊν τῆς τε τῶν λόγων 

24 δυνάμεως καὶ τῆς αὐτοῦ διανοίας; Ταῦτ᾽ ἀκούσας 
ὡς μὲν τὸ πρῶτον ἐξεπλώγην, καὶ πάλιν ὡς ἀναλα- 

᾿ βὼν ἐμαυτὸν ἀντεῖπον πρὸς ἕκαστον τῶν ῥηθέντων, παρα- 

* ἐπάρχοντας ἃ. vulg. ἐπάρξαν- 8 αὐτοὺς} αὐτοῖς G. ὲ 
τας. Ὁ Ἰλλυριῶν} ἰλλυριοῦ G. 

— — —⏑—— ς παρὰ G. vulg. περί. 
vulg. λυπούσας ἀναστάτους. 
——— 5 τοῦ Malim σοῦ. 
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λείψω, μὴ καὶ δόξω " τισὶ λίαν ἀγαπῶν, εἰ χαριέν- 
τως αὐτοὺς ἠμυνάμην λυπήσας δ᾽ " οὖν μετρίως (ὡςς 

ἐμαυτὸν ἔπειθον) τοὺς ἐπιπλήξαί μοι τολμήσαντας, τε- 
λευτῶν ὑπεσχόμην μόνοις αὐτοῖς Ἷ τὸν λόγον τῶν ἐν τῇ 
πόλει; δείξειν, καὶ ποιήσειν οὐδὲν ὥλλο περὶ αὐτοῦ πλὴν 

256 τι ἂν ἐκείνοις δόξῃ. τούτων ἀκούσαντες ἀπῆλθον, οὐκ 87 

οἶδ᾽ ὅπως τὴν διάνοιαν ἔχοντες. πλὴν οὐ πολλαῖς ἡμέ- 

* ἐπιτελεσθέντος τοῦ λόγου καὶ δειχθέντος αὐ- 

τοῖς " τοσοῦτον μετέπεσον, ὥστ᾽ ἠσχύνοντο μὲν ἐφ᾽ οἷς 
Ἰ ἐθρωσύναντο, μετέμελε δ᾽ αὐτοῖς ἁπάντων τῶν εἰρημένων, 
ὡμολόγουν δὲ μηδενὸς πώποτε τοσοῦτον πρώγματος δια- 
μαρτέϊν, ἔσπευδον δὲ μᾶλλον "' ἢ ̓ γὼ πεμφθηναί σοι 

" τὸν λόγον τοῦτον, ἔλεγον δ᾽ ὡς ἐλπίζουσιν οὐ μόνον σὲ 
καὶ τὴν πόλιν ἕξειν μοι χάριν ὑπὲρ τῶν εἰρημένων, ἀλλὼ Ὁ 
καὶ τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας. 

“6 Τούτου δ᾽ ἕνεκά σοι ταῦτα διῆλθον, ἵν “ ἥν τί σοι 
Ρ φανῇ τῶν ἐν ἀρχῇ λεγομένων ἢ μὴ πιστὸν ἢ μὴ δυνατὸν 

ἢ μὴ πρέπον σοι πράττειν, μὴ δυσχεράνας ἀποστῆς τῶν 
λοιπῶν, μηδὲ πάθης “ ταὐτὸ τόϊς ἐπιτηδείοις ᾿ τοῖς ἐμαῖς, 
ἀλλ᾽ ἐπιμείνῃς συχάζοωσαν ἢ ἔχων τὴν διάνοιαν, ἕ εως ἂν 

διὼ τέλους ἀκούσης ἁπάντων τῶν λεγομένων. οἶμαι γὰρ 

37 ἐρεῖν τι τῶν —— καὶ τῶν σοὶ συμφερόντων. Καΐτοις 

μ' οὐ λέληθεν ὅ Οσον διαφέρουσι τῶν λόγων εἰς τὸ πείθειν οἱ 

λεγόμενοι τῶν ἀνωγιγνωσκομένων, οὐδ᾽ ὅτι πάντες ὑπει- 

λήφασι τοὺς μὲν περὶ σπουδαίων πρωγμάτων καὶ κατ- 

ἔ τισὶ λίαν ἀγαπᾷν G. vulg. τι- * 
σὶν ἀγαπᾷν. . ἠγὼ Ε΄. vulg. εἰς τό. 

Ἀ οὖν μετρίως G. vulg. οὖν οὐ με- — 5——— vulg. τοῦ- 
τρίως. τὸν τὸν λόγον. 

ἱ χτὸν λόγον τῶν ἐν τῇ πόλει G. ο ἤν] ἄν G. 
vulg. τῶν ἐν τῇ πόλει τὸν λόγον. . Ρ φανῇ G. vulg. φαίνηται. ᾿ 

Κ τοσοῦτον G. vulg. τοσοῦτο. 4 ταὐτὸ Ε. vulg. τὸ αὐτό. 
1 ἐθρασύναντο G. vulg. ἐθρασύν- τ τοῖς ἐμοῖς G. vulg. ἐμοί. 
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ἐπειγόντων ῥητορεύεσθαι, τοὺς δὲ πρὸς ἐπίδειξιν καὶ πρὸς 

48 ἐργολαβίαν γεγράφθαι. καὶ ταῦτ᾽ " οὐκ ἀλόγως ἐγνώ- 
κασιν" ἐπείδων γὰρ ὁ λόγος ἀποστερηθῇ τῆς τε δόξης 
ὑτῆς τοῦ λέγοντος καὶ τῆς φωνῆς καὶ τῶν μεταβολῶν ἃ 

τῶν ἐν ταῖς ῥητορείαις γιγνομένων, " ἔτι δὲ τῶν καιρῶν 
καὶ τῆς σπουδῆς τῆς περὶ τὴν πρᾶξιν, καὶ μηϑὲν ἦ τὸ 

συνωγωνιζόμενον καὶ συμπεῖθον, ἀλλὰ τῶν μὲν προειρη- 
μένων " ἁπάντων ἔρημος γένηται καὶ γυμνός, ἀναγιγνώ- 
σκη δὲ τις αὐτὸν ἀπιβάνως καὶ μηδὲν ἦθος ἐνσημαινόμενος 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀπαριβμῶν, εἰκότως, οἶμαι, φαῦλος εἶναι 

29 δοκέϊ τοῖς ἀκούουσιν, ἅ περ καὶ τὸν νῦν ἐπιδεικνύμενον 

[ μάλιστ᾽ ὧν βλάψειε καὶ φαυλότερον φαίνεσθαι ποιή- 

. οὐδὲ γὰρ ταῖ ἡ τὴν λέξιν εὐρυβμίαις καὶ ποῖ- ὁ , σειεν" οὐδὲ γὰρ ταῖς περὶ τὴν λέ μίαις 
' κιλίαις κεκοσμήκαμεν αὐτόν, αἷς αὐτός τε νεώτερος ὧν 

; ἐχρώμην, καὶ τὸϊς ἄλλοις ὑπέδειξα δὶ ὧν τοὺς λόγους 

᾿ς 8ονήδίους ἂν ἅμα καὶ πιστοτέρους ποιοῖεν. ὧν οὐδὲν ἔτι 88 

δύναμω, διὰ τὴν ἡλικίαν, ἀλλ᾽ ἀπόχρη μοι τοσοῦτον, ν΄ 

αὐτὰς τὰς πράξεις ἁπλῶς δυνηθῶ διελθεῖν. ἡγῶμαι δὲ 
καὶ σοὶ προσήκειν ἁπάντων τῶν ἄλλων ἀμελήσαντι ταύ- 

ταις μόναις προσέχειν τὸν νοῦν. οὕτω δ᾽ ἂν ἀκριβέστατα 
καὶ κάλλιστα θεωρήσειας " εἴ τι τυγχάνομεν λέγοντες, 

81ἢν τὰς μὲν δυσχερείας τὰς περὶ τοὺς σοφιστὰς καὶ τοὺς 
ἀναγιγνωσ'κομιένους τῶν λόγων ἀφέλης, ἀναλαμβάνων δ᾽ Ὁ 
ἕκαστον αὐτῶν εἰς τὴν διάνοιαν ἐξετάζῃς, μὴ πάρεργον 

— — ἀργόμα 
καὶ φιλοσοφίας, ἧς καὶ σὲ μετεσχηκέναι φασΐν. μετὰ 
γὰρ τούτων σκοπούμενος μᾶλλον ἢ μετὰ τῆς τῶν στολ- 

. ὡς ἀλόγως Θ. ναὶρ. οὐ κακῶς: τὐξώτω ἀγμωδ φιὰ, γε. 6. 
ὁ τῆς τὸῦ Ὁ. vulg. om. artieu- ν ἡδίους ἄν ἅμα Ὁ. νυ. ἥδῴυς 
* orem. 

δὲ τῶν α΄. vulg. ἔτι δὲ καὶ 5 εἴ τι τυγχάνομεν εἰ τυγχάνομιεν 
8 Ὁ. vulg. εἴ τι τυγχάνοιμεν. 

VOI. 11, Ι 
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λῶν δόξης ἄμεινον ὧν βουλεύσαιο περὶ αὐτῶν. A μὲν οὖν 

“ ἐβουλόμην " σοι προειρήσθαι, ταῦτ᾽ ἐστίν. ' 

42 Περὶ δ᾽ αὐτῶν τῶν πρωγμάτων ἤδη ποιήσομαι τοὺς 
λόγους. φημὶ γὰρ χρῆναί σε τῶν μὲν ἰδίων μηδενὸς ἀμε- 
λήσωι, πειραθῆναι δὲ διαλλάξαι τήν τε πόλιν τὴν ᾿Αρ- 

γείων καὶ τὴν Λακεδαιμονίων καὶ τὴν Θηβαίων καὶ τὴν 

ἡμετέραν. ἢν γὰρ ταύτας συστῆσαι δυνηθῆς, οὐ “ χαλε- 

44 πώς καὶ τὰς ἄλλας ὁμονοεῖν ποιήσεις" ἅπασαι γάρ εἰ- 
σιν ὑπὸ ταῖς εἰρημέναις, καὶ καταφεύγουσιν, ὅταν φο- 
βηθῶσιν, ἐφ᾽ ἣν ἂν “ τύχωσι τούτων, καὶ τὰς βοηθείας 

ἐντεῦθεν λωμβάνουσιν. ὥστ᾽ ἐὰν τέτταρας μόνον πόλεις ἃ 
εὖ φρονεῖν πείσης, καὶ τὰς ἄλλας πολλῶν κακῶν ἀπαλ- 
λάξεις. 

44 Γνοΐης δ᾽ ὧν ὡς οὐδεμιᾶς σοι προσήκει τούτων ὀλίγω- 
ρεῖν, ἣν ἀνενέγκης αὐτῶν τὰς πράξεις ἐπὶ τοὺς σοὺς προ- 

γόνους" εὑρήσεις “ γὰρ ἑκάστη πολλὴν φιλίαν πρὸς ὑμᾶς 

καὶ μεγάλας εὐεργεσίας ὑπαρχούσας. ἤΑργος μὲν γάρ 
ἐστί σοι πατρίς, ἧς δίκαιον τοσαύτην σε ποιέσθαι πρό- 

45νοιῶν ὅσην πὲρ τῶν γονέων τῶν σαυτοῦ Θηβαῖοι δὲ τὸν ε 

᾿ ἀρχηγὸν τοῦ γένους ὑμῶν τιμῶσι καὶ ταῖς προσόδοις καὶ 
ταῖς θυσίαις μᾶλλον ἢ τοὺς θεοὺς τοὺς ἄλλους" Λάκε- 

— δὲ τοῖς ἀπ᾽ ἐκείνου γεγονόσι καὶ τὴν βασιλείαν 

46 καὶ τὴν ἡγεμονίαν εἰς ἅπαντα τὸν ̓ Χρόνον δεδώκασι" τὴν 89 

δὲ πόλιν τὴν ἡμετέραν φασίν, ' οἷς περὶ τῶν παλαιῶν 

πιστεύομεν, Ἡρωκλέ! μὲν ὅ συγωιτίαν γενέσθαι τῆς ἀθα- 

νωσίως (ὃν δὲ τρόπον, σοὶ μὲν αὖθις πυθέσθαι ῥάδιον, ἐμοὶ 

δὲ νῦν εἰπεῖν οὐ καιρός), τὸς δὲ παισὶ τόϊς ἐκείνου τῆς 

8. ἐβουλόμην G. vulg. ἠβουλόμην. τύχωσι. 
—— — ————— vulg. γὰρ ἐν 

τὰν — 
εἶμαι καί. "εἷς περὶ] οἷσπερ G. 

d χύχωσι τούτων G. vulg. τούτων 8 συναιτίαν G. vulg. αἰτίαν. 
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σωτηρίως. μόνη γὰρ ὑποστῶσα τοὺς μεγίστους κινδύνους 
πρὸς τὴν Εὐρυσθέως δύναμιν ἐκέϊνόν τε " τῆς ὕβρεως 
ἔπαυσε, καὶ τοὺς παῖδας τῶν φόβων τῶν ἀεὶ παραγι- 

37 γνομένων αὐτοῖς ἀπήλλαξεν. ὑπὲρ ὧν οὐ μόνον τοὺς τότε Ὁ 

σωθέντας δίκαιον ἦν ἡμῶν χάριν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τοὺς γὺν 

ὄντας διὰ γὰρ ἡμᾶς. καὶ ζῶσι καὶ τῶν ὑπαρχόντων 
ἀγαθῶν ἀπολαύουσι" μὴ γὰρ σωθέντων ἐκείνων οὐδὲ γε- 

νέσθαι τὸ παρώπαν ὑπῆρχεν αὐτόϊς. 
38 Τοιούτων οὖν ἁπασῶν τῶν πόλεων γεγενημένων ἔδει μὲν 
μηδέποτέ σοι μηδὲ πρὸς μίαν αὐτῶν γενέσθαι διαφοράν. 
ἀλλὰ γὰρ ᾿ἅπαντες πλείω πεφύκαμεν ἐξαμαρτάνειν ἢ 
κατορθοῦν. ὥστε τὼ μὲν πρότερον γεγενημένα κοινὼ θεῖ- ς 
νῶι δίκαιόν ἐστιν᾽ εἰς δὲ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον φυλακτέον 

39 ὅπως μηδὲν Κα συμβήσεταί σοὶ τοιοῦτον, καὶ τί 
ἂν ̓ ἀγαθὸν. αὐτὰς ἐργασώμενος φανείης ἄξια καὶ ' σαυ- 
τοῦ καὶ τῶν ἐκείναις πεπραγμένων πεποιηκώς. ἔχεις δὲ 
καιρόν" ἀποδιδόντα γώρ σε χάριν ὧν " ὥφειλες, ὑπολή- 
ψψόνται διὼ τὸ πλῆθος τοῦ χρόνου τοῦ μεταξὺ προῦπάρ- 
χειν τῶν εὐεργεσιῶν. καλὸν δ᾽ ἐστὶ δοκεῖν μὲν τὰς με- 
γίστας τῶν' πόλεων εὖ ποιεῖν, μηδὲν δ᾽ ἧττον " ἑαυτὸν ἃ 

4οἢ κείνας ὠφελεῖν. Χωρὶς δὲ τούτων, εἰ πρός τινας αὐ- 

τῶν ἀηδὲς τί σοι συμβέβηκεν, ἅπαντα ταῦτα διαλύσεις" 

αἱ γὰρ ἐν τοῖς —* καιροῖς εὐεργεσίαι λήθην “ ἐμποι- 
οὖσι τῶν πρότερον ἢ ὑμῖν εἰς ἀλλήλους πεπλημμελημένων. 

᾿Αλλὼ μὴν κἀκεῖνο φανερόν, τι πάντες ἄνθρωποι τούτων 

πλείστην μνείαν ἔχουσιν, ἃ ὧν ἂν ἐν ταῖς συμφοραῖς εὖ 

—B— w ὄφειλες G. vulg. ὀφείλεις. 
ως ἃ ἢ ἑαυτὸν ἢ κείνας ἃ. vulg. σεαυ- 
——— G. vulg. πάντες τὸν ἢ ἐκείνας. 
* συμβήσεταί σοι τοιοῦτον G 9 ἐμποιοῦσι ἃ. vulg. ἐμποιήσουσι 

vulg. συμβήσεται τοιοῦτο. Ρ ὑμῖν G. νυ]ρ;. ἡμῖν. 
ἢ σαντοῦ καὶ τῶν ἐκείναις Ε΄. vulg. ὧν] ὑφ᾽ ὧν α. 

σεαυτοῦ καὶ τῶν ἐκείνοις. ! 
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41 πάθωσιν. ὁρᾷς δ᾽ ὡς τεταλαιπώρηνται διὰ τὸν πόλεμον, 
καὶ ὡς παραπλησίως ἔχουσι τοῖς ἰδία μαχομένοις. καὶ ς 
γὰρ ἐκείνους " αὐξομένης μὲν τῆς ὀργῆς οὐδεὶς ἂν διαλ- 
λάξειεν᾽ ἐπὴν δὲ κακῶς ἀλλήλους διαβῶσιν, οὐδενὸς δὲα- 
λύοντος αὐτοὶ διέστησαν. ὅπερ οἶμαι καὶ ταύτας ποιή- 

σειν, ἢν μὴ σὺ πρότερον αὐτῶν ἐπιμεληθῆς. 90 
42 Τάχ᾽ οὖν ἄν τις ἐνστῆναι τοῖς εἰρημένοις τολμήσειε, 

λέγων ὡς ἐπιχειρῶ σε πείθειν ἀδυνάτοις "ἐπιτίθεσθαι 
πρώγμασιν᾽ " οὔτε γὰρ ᾿Αργείους Φίλους ἄν ποτε γενέ- 
σθαι Λακεδαιμονίοις οὔτε Λακεδαιμονίους Θηβαίοις, οὔθ᾽ 
ὅλως τοὺς εἰθισμένους ἅπαντα τὸν χρόνον πλεονεκτεῖν οὐ- 

43 δέποτ᾽ ἂν ἰσομοιρήσαι πρὸς ἀλλήλους. Ἐγὼ δ᾽, ὅτε μὲν 
ἡ πόλις ἡμῶν ἐν τόϊς Ἕλλησιν ἐδυνάστευε καὶ πάλιν ἡ Ὁ 

Λακεδαιμονίων, οὐδὲν ἂν " ἡγοῦμαι περανβήναι τούτων᾽ 
ῥαδίως γὰρ " ἂν ἑκατέραν ἐμποδὼν γενέσθαι τοῖς πραττο- 
μένοις νῦν δ᾽ οὐχ ὁμοίως ἔγνωκα περὶ αὐτῶν. οἶδα γὰρ 
ἁπάσας ὡμωλισμένας ὑπὸ τῶν συμφορῶν, ὥσθ᾽ ἡγοῦμαι 
πολὺ μᾶλλον αὐτὰς αἱρήσεσθαι τὰς ἐκ τῆς ὁμονοίας. 
ὠφελείας ἢ τὰς ἐκ τῶν τότε πραττομένων πλεονεξίας. 

44Ἔπειτα τῶν μὲν ἄλλων ὁμολογῶ μηδέν ἂν δυνηθῆναι 
διωλλάξαι τὰς πόλεις ταύτας, σοὶ δ᾽ οὐδὲν τῶν τοιούτων ς 
ἐστὶ χαλεπέν. ὁρῶ γάρ σε τῶν τοῖς ἄλλοις ᾽ ἀνελπίστων 
δοκούντων εἶναι καὶ παραδίξαν πολλῷ διαπεπραγμένον, 

ὥστ᾽ οὐδὲν ἄ ὥτόσον εἰ καὶ ταῦτ. 2 ἢ μόνος συστῆσαι δυνη-- 

45θείης. χρὴ δὲ τοὺς μέγα φρονοῦντας καὶ τοὺς διοφέρον- 
τὰς " μὴ τοῖς τοιούτοις ἐπιχειρεῖν ἃ καὶ τῶν τυχόντων ἄν 

ἡ αὐξομένης G. vulg. αὐξανο- ἑκατέραν ἐμποδὼν ἄν. 
Υ ἀνελπίστων δοκούντων G. — 

ὁ δειείθεσθαι Ο.. νυὶρ: δοιϑάνϑαι... δικούνων ἀνελείντον 
ἐ οὔτε Λακεδαιμονίους G. vulg. 5. μόνος συστῆσαι G. vulg. μόνος 

οὔτ᾽ ἂν Λακεδαιμονίους. ἄν συστῆσαι. 

" ἡγοῦμαι G. vuls. ἡγούμην. ὁ μὴ τοῖς τοιούτοις G. vulg. μὴ 
* ἄν ἑκατέραν ἐμποδὼν (ἃ. vulg. τοιούτοις. 
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τις καταπράξειεν, ἀλλ᾽ ἐκείνοις οἷς μηδεὶς ἂν ἄλλος 

ἡ ἐπιχειρήσειε πλὴν τῶν ὁμοίαν σοὶ καὶ τὴν φύσιν καὶ 
τὴν δύναμιν ἐχόντων. ἀ 

46 Θαυμάζω δὲ τῶν ἡγουμένων ἀδύνατον εἶναι πραχθῆναί 
τι τούτων, εἰ μήτ᾽ αὐτοὶ τυγχάνουσιν εἰδότες μήθ᾽ ἑτέρων 

ἀκηκόασιν ὅτι πολλοὶ δὴ πόλεμοι καὶ δεινοὶ γεγόνασιν, 

οὺς οἱ διαλυσώμενοι μεγάλων ἀγαθῶν " ἀλλήλοις αἴτιοι 

κατέστησαν. τίς γὰρ ἂν ὑπερβολὴ γένοιτο τῆς ἔχθρας 
τῆς πρὸς Ξέρξην τὸςς Ἕλλησι γενομένης ; οὗ τὴν φιλίαν 
ἅπαντες ἴσασιν ἡμᾶς τε καὶ Λακεδαιμονίους μᾶλλον, 
ἀγωπήσαντας ἢ τῶν συγκατασκευασάντων ἑκατέροις ε 

4. ἡμῶν τὴν ἀρχήν. καὶ τί " δεῖ λέγειν τὰ παλαιὰ καὶ τὰ 

πρὸς τοὺς βαρβάρους , ἀλλ᾽ εἴ τις ἀθρήσειε καὶ σκέψαι- 
τὸ τὰς τῶν “ Ἑλλήνων συμφοράς, οὐδὲν ἂν μέρος οὖσαι 
φανεῖεν τῶν διὰ Θηβαίους καὶ Λακεδαιμονίους ἡμῖν γε- 91 
γενημένων. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον Λακεδαιμονίων τε στρατευ- 

σάντων ἐπὶ Θηβαίους, καὶ βουλομένων λυμήνασθαι τὴν 
Βοιωτίαν καὶ ' διοικίσαι τάς πόλεις, βοηθήσαντες ἡμεῖς 

48 ἐμποδὼν ἐγενόμεθα. ταῖς ἐκείνων ἐπιθυμίαις" καὶ πάλιν 
μεταπεσούσης τῆς τύχης, καὶ Θηβαίων καὶ Πελοποννη- 

σίων ἁπάντων ἐπιχειρησάντων ἀνώστατον ποιῆσαι τὴν 
Σπάρτην, ἡμεῖς καὶ πρὸς ἐκείγους μόνοι τῶν Ἕλλήνων 
ποιησώμενοι συμμαχίαν ἕ συναίΐτιοι τῆς σωτηρίας αὐτοῖς Ὁ 

49 κατέστημεν. Πολλῆς οὖν ἀνοίας ἂν εἴη μεστός, εἴ τις 
ὁρῶν τηλικαύτας μεταβολὰς γιγνομένας, καὶ τὰς πόλεις 

—————— 
σας, πλὴν ὅ τι ἂν ὑπολάβωσιν ὠφέλιμον αὐταῖς εἶναι, 

Ὁ ἐπιχειρήσειε] ἐπεχείρησε G. ς Ἑλλήνων G. vulg. ἄλλων, 
ς ἀλλήλαις αἴτιοι G. vulg. αἴτιοι ἢ διοικίσα, correctus G. vulg. 

ἀλλήλοις : διοικῆσαι. 
ἀπ ρὼ Ὁ νωκ χὰ με λέ. : Ὁ, γκ: όω. 

γειν. 

13 
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τοῦτο δὲ " στεργούσας μόνον καὶ πῶσαν τὴν σπουδὴν περὶ 

ἱ τούτου ποιουμένας, μὴ καὶ νῦν νομίζοι τὴν αὐτὴν γνώ- 

δομην ἕξειν αὐτάς, ἄλλως τε καὶ σοῦ μὲν ἐπιστατοῦντος 
ταῖς διαλλαγαῖς, τοῦ δὲ συμφέροντος πείθοντος, τῶν δὲ ς 

παρόντων κακῶν ἀναγκαζόντων. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι 
Κ τούτων σοι συναγωνιζομένων ἅπαντα γενήσεσθαι κατὰ 
τρόπον. 

31 Ἡγῶμαι δ᾽ οὕτως ἄν σε μάλιστα καταμαθεῖν εἴτ᾽ 
εἰρηνικῶς εἴτε πολεμικῶς αἱ πόλεις αὗται πρὸς ἀλλήλας 
ἔχουσιν, εἰ ' διεξέλθοιμεν μήτε παντάπασιν ἁπλῶς μήτε 
λίαν " ἀκριβῶς τὰ μέγιστα τῶν παρόντων αὐταῖς. 

Καὶ πρῶτον μὲν " σκεψώμεθα “ τὰ Λακεδαιμονίων. ἃ 
52} οὗτοι γὰρ ἄρχοντες τῶν ἙἭ).λλήνων (οὐ πολὺς χρόνος ἐξ 

οὗ) κατὼ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, εἰς τοσαύτην μετα- 
βολὴν ἦλθον, ἐπειδὴ τὴν μάχην ἡττήθησαν τὴν ἣν ἐν Λεύ- 

κτροις, ὥστε ἀπεστερήθησαν μὲν τῆς ἐν τοῖς Ἕλλησι 

δυναστείας, τοιούτους δ᾽ ἄνδρας ἀπώλεσαν —— αὐτῶν, 
οἷ προηροῦντο τεθνάναι μον ᾿ ζῆν ἡττηθέντε ς ὧν πρό- 

53 τέρον ἐδέσποζον. πρὸς δὲ τούτοις ἐπέϊδον Πελοποννησίους 

ἅπαντας τοὺς πρότερον 4 μεθ᾽ αὑτῶν ἐπὶ τοὺς ἄλλους ες 

ἀκολουθοῦντας, τούτους μετὰ Θηβαίων εἰς τὴν αὑτῶν 

— πρὸς οὺς ἠκαγκάσθησαν δὶακινδυνεύειν 

οὐκ ἐν τῇ χώρω περὶ τῶν καρπῶν, ἀλλ᾽ ἐν μέση τῇ πόλει 

πρὸς αὐτοῖς τὸς ἀρχείοις περὶ παίδων καὶ γυναικῶν, 

h στεργούσας μόνον G. vulg. μό- π σκεψώμεθα) σκεψαίμεθα G. 
γον στεργούσας. ο τὰ Λακεδαιμονίων α. vulg. τὰ 

ἱ τούτου G. vulg. τοῦτο. τῶν Λακε 
Κ τούτων σοι συναγωνιζομένων G. » τοι γὰρ α. νυῖς. τοι μὲν 
* τούτων ἐζοβένων. 
—— δε τι εξέλθοιμεν 4 μεθ᾽ αὑτῶν G. vulg. μετ᾽ αὐ- 

τῶν. 

m ἀκριβῶς τὰ Ὁ. vulg. ἀκριβῶς τ᾿ εἰσβαλόντας----διακινδυνεύειν . 
ἀλλὰ τά. vulg. εἰσβάλλοντας---ικινδυνεύειν. 
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τοιοῦτον κίνδυνον ὃν μὴ κατορθώσαντες μὲν εὐθὺς " ἀπώλ- 92 

54 — νικήσαντες δὲ οὐδὲν μᾶλλον ἀπηλλαγμένοι τῶν 

' κωκῶν εἰσίν, ἀλλὼ πολεμῶνται —* τῶν τὴν χώραν 
αὐτῶν περιοικούντων,. ἀπιστοῦνται δ᾽ " ὑφ᾽ ἁπάντων Πε- 

λοποννησίων, μισοῦνται δ᾽ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν Ἑ λλή- 

νων, ὥγονται δὲ " καὶ φέρονται τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας 
ὑπὸ τῶν οἰκετῶν τῶν σφετέρων αὐτῶν, " οὐδένα δὲ χρόνον 
᾿διωλείπουσιν ἢ στρατεύοντες ἐπί τινας ἢ μαχόμενοι πρός 

55 τινῶς ἥ ἢ βοηθοῦντες τοῖς ἀπολλυμένοις αὑτῶν. τὸ δὲ μέ- 

γίστον τῶν κακῶν' δεδιότες γὰρ διατελοῦσι μὴ Θηβαῖοι 

διαλυσάμενοι τὰ πρὸς Φωκέας πάλιν ἐπανελθόντες μεί-. 
Ι ζοσιν αὐτοὺς συμφοραῖς σεριβάλωσι τῶν ἢ πρότερον γε- 

γενημένων. Καίτοι πῶς οὐ χρὴ νομίζειν τοὺς οὕτω δὲα- 
κειμένους —— ἂν ἰδεῖν ἐπιστατοῦντα τῆς εἰρήνης 

Ἷ — ἀξιόχρεων ἄνδρα. καὶ φκονηρενημκαωνε οὐ ϑρανηνη 
ι[ "πολέμους αὐτοῖς ; ο 

56 ᾿Αργείους τοίνυν ἴδοις ἃ ἂν τὰ μὲν — — τοῖς 

—* πράττοντας, τὰ δὲ χεῖρον: τούτων ἔχοντας" 
"πολεμοῦσι μὸν γὰρ ἐξ οὗ περ τὴν πόλιν οἰκοῦσι πρὸς 
τοὺς “ὁμόρους, "ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι, τοσοῦτον δὲ διαφέ- 

ρουσιν ὅσον ἐκεῖνοι μὲν πρὸς ἥττους αὑτῶν, οὗτοι δὲ πρὸς 
Ζ μένουν ὴ ὃ πάντες ἂν ὁμολογήσοιαν μέγιστον. εἶναι ὁ τῶν 

57 κωκῶν. οὕτω δὲ. τὼ περὶ τὸν πόλεμον ἀτυχοῦσιν, ὥστ 

ὀλίγου “ δὲῖν καθ᾿ " ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν τεμνομένην καὶ ἀ 

5. ἀπώλλυντο G. . ἀπόλοιντο. ἃ πολέμους αὐτοῖς G. vulg. αὐ- 
t ὑφ᾽ ἁπάντων G. , ὑπὸ πάν- τοῖς πολέμους. 

των. Ὁ πρλεμοῦσι μὲν γὰρ ἐξ οὗ G. 
— —————— α. vulg. πολεμοῦσι γὰρ ἐξ ὅσου. 

, ἢ οὐδένα δὲ — αὐ ὃ “ ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι G. vulg. 
ἡμέραν G. ὥσπερ καὶ Λακεδαιμόνιοι. 

Σ᾽ πρότερον γεγενημένων α νυὶᾳ ἃ δεῖν} δεῖ αὶ 
πρότερον αὐτοῖς γεγενημένων “ ἕκαστον τὸν ἐγιαυτὸν G. vulg 
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πορβευμένην ' τὴν αὑτῶν χώραν περιορῶσιν. ὃ δὲ πάντων 
δεινότατον" ὅταν γὰρ οἱ πολέμιοι διαλίπωσι κακῶς αὐὖ- 
τοὺς ποιοῶντες, αὐτοὶ τοὺς ἐνδοζοτώτους καὶ πλουσιωτώ- 

οϑτους τῶν πολιτῶν ἀπολλύουσι, καὶ ταῦτα δρῶντες οὕτω 

χαίρουσιν ὡς οὐδένες ἄλλοι τοὺς πολεμίους " ἀποκτείνον- 
τες. αὐτιον δ᾽ ἐστὶ τοῦ τ ὡς αὐτοὺς " ζῶν οὕτως 
οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὁ πόλεμος' ὃν ἣν διαλύσης, οὐ μόνον 
αὐτοὺς τούτων ἀπαλλάξεις, ἀλλὼ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ε 
ἄμεινον βουλεύεσθαι ποιήσεις. 

59 ᾿Αλλὰ, μὴν τὰ περὶ Θηβαίους οὐδὲ σὲ λέληθεν. καλ- 
λίστην γὰρ μάχην νικήσαντες, καὶ καὶ ἷ δόξαν ἐξ αὐτῆς με- 
γίστην λαβόντες, διὰ τὰ μὴ καλῶς " χρήσθαι ταῖς εὐτυ- 

χίαις οὐδὲν βέλτιον πράττουσι τῶν ἡττηθέντων καὶ δυστυ- 

χησάντων. οὐ γὰρ ἔφθασαν τῶν ἐχθρῶν κρατήσαντες, καὶ 

πάντων ἀμελήσαντες ἠνώχλουν μὲν ' ταῖς πόλεσι ταῖς ἐν 93 
Πελοποννήσῳ, Θετταλίαν δ᾽ ἐτόλμων καταδουλοσθαι, 
Μεγαρεῦσι δὲ " ὁμόροις εὖσιν ἠπείλουν, τὴν δ᾽ ἡμετέραν 
—————— ἀπεστέρουν, Εὔβοιαν — 

εἰς Βυζάντιον δὲ τριήρεις ἐξέπεμπον ὡς καὶ " γῆς 
ΩΝ —— ἄὥρξοντες. τελευτῶντες δὲ πρὸς Φωκέας 

πόλεμον ἐξήνεγκαν ὡς τῶν τε πόλεων ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 
ὁ κρατήσοντες, τόν τε τόπον ἅπαντα τὸν περιέχοντω κα- 
τασχήσοντες, τῶν τε χρημάτων τῶν ἐν Δελφοῖς περιγενη- Ὁ 

δι όμενοι τοὺς ἐκ τῶν ἰδίων δαπάναις. ὧν ὃ οὐδὲν αὐτοῖς 

ἀποβέβηκεν, ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν τοῦ λαβεῖν τὰς Φωκέων πό- 

{ τὴν αὑτῶν χώραν G. vulg. τὴν ἱ ταῖς πόλεσι ταῖς G. vulg. τὰς 
χώραν. πόλεις τάς. 

ἕ ἀποκτείνοντες G. vulg. ὠποκτεί- τὰ ὁμόροις} ὁμογόροις pr. G. 
ναντες. n γῆς καὶ θαλάττης γῆς θαλάτ- 
" ζῆν οὕτως G. νυὶρ. οὕτως ζῇν. τῆς Ε΄. νυ ]ρ. γῆς καὶ θαλάσσης. 

δόξαν ἐξ αὐτῆς μεγίστην ἃ. κρατήσοντες} κρατήσαντες G. 
vulg. μεγίστην ἐξ αὐτῆς δόξαν. Ρ οὐδὲν αὐτοῖς ἀποβέβηκεν G. νας. 

Κ᾿ χρῆσθαι G. vulg. χρήσασθαι. οὐδὲν ἀποβέβηκενι 
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λεις τὰς αὑτῶν ἀπολωλέκασιν, εἰσβάλλοντες δ᾽ εἰς τὴν 

τῶν πολεμίων ἐλάττω κακὼ ποιοῦσιν ἃ ἐκείνους ἢ ̓ πάσ- 

χουσιν ἀπιόντες εἰς τὴν αὑτῶν' ἐν μὲν γὰρ τῇ Φωκίδι τῶν 
μισθοφόρων τινὰς ἀποκτείνουσιν, οἷς λυσιτελεῖ τεθνάνα, 
μᾶλλον ἢ ὧν, ἀναχωροῦντες δὲ τοὺς " ἐνδοξοτώτους αὐτῶι 
καὶ μάλιστα τολμῶντας ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθνήσκειν ς 

62 ἀπολλύευσιν. εἰς τοῦτο ᾿ δ᾽ αὐτῶν περιέστηκε τὰ πρά- 
γματω, ὥστ᾽ ἐλπίσαντες ἅπαντας τοὺς “Ἑλληνας ὑφ᾽ 

αὑτοῖς ἔσεσθαι γὺν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας ἔχουσι τῆς αὐτῶν 

σωτηρίαι, Ὥστ᾽ οἴμαι καὶ τούτους ταχέως ποιήσειν ἃ 

τι ἂν σὺ κελεύης " καὶ συμβουλεύης. 

63 Λοιπὸν δ᾽ ἂν ἦν ἡμῖν ἔτι περὶ τῆς πόλεως διαλεχθῆναι 

τῆς ἡμετέρας, εἰ μὴ προτέρω τῶν ἄλλων εὖ φρονήσασα 
τὴν εἰρήνην " ἐπεποίητο. γὺν δ᾽ αὐτὴν ᾽ οἶμαι καὶ συναγω- ἃ 

uelobas τοῖς ὑπὸ σοῦ πραττομένοις, ἄλλως τε κἂν δυνηθὰ 
συνιδεῖν ὅτι ταῦτα ἢ διοικεὶς πρὸ τῆς ἐπὶ τὸν βάρβαρον 
στρατείας. 

ὅ4 Ὡς μὲν οὖν οὐκ ἀδύνατόν ἐστί σοι συστῆσαι τὰς πό- 

λεις ταύτας, ἐκ τῶν εἰρημένων ἡγοῦμαί σοι " γεγενησθαι 
φανερόν" ἔτι τοίνυν ὡς καὶ ** ταῦτῷ πράξεις, ἐκ 

65 πολλῶν παραδειγμάτων οἶμαι "σε γνῶναι ποιήσειν. ἣν ᾿ 

γὰρ φανῶσιν ἕτεροί τινες τῶν προγεγενημένων μὴ καλ-ς 
λίοσι μὲν μηδ᾽ ὁσιωτέροις ὧν ἡμεῖς συμβεβουλεύκαμεν 
ἐπιχειρήσαντες, μείζω δὲ καὶ " δυσκολώτερω τούτων ἐπι- 

ς ἐκείνους α. νυ]. ἐκείνοις. e G. 
τ πάσχουσιν ἀπιόντες (ἃ. vulg. Χ ἐπεποίητο G. vulg. ἐποιήσατο. 

πάσχουσι «ρὶν ἀπιέναι. Υ οἶμαι} om. G. 
5. ἐγδοξοτάτους αὐτῶν καὶ Α. vulg. ἔ διοικεῖς G. vulg. διοικήσεις. 

ἐνδοξοτάτους καί. ἃ γεγενῆσθα, G. vulg. γενήσε- 
1 δ᾽ αὐτῶν περιίέέστηκε τὰ πρά- σθαι. 

Ὑμώσα G. νυ. δὲ τὰ πρώγματα Ὁ σε γνῶνω, G. vulg. γνῶναι σε. 
αὐτῶν περιέστηκεν. ς δυσκολώτερα G. νυ. σκολιώ- 

ἃ καὶ — Addidi haæo τερα. ᾿ 
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τελέσαντες, τί λοιπὸν ἔσται τοῖς ἀντιλέγουσιν ὡς οὐ θᾶτ- 

τὸν σὺ “τὰ ῥάω πράξεις " ἢ κεῖνοι τὰ χαλεπώτερα ; 

66 Σκέψαι δὲ πρῶτον τὰ ' περὶ ᾿Αλκηβιάδην. ἐκεῖνος 94 

γὰρ " φυγὼν παρ᾿ ἡμῶν, καὶ τοὺς ἄλλους ὁρῶν τοὺς πρὸ 
αὐτοῦ ταύτη τῇ συμφορῷ κεχρημένους ἐπτηχότας διὰ τὸ 

μέγεθος " τὸ τῆς πόλεως, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ' ἔσχεν ἐκεί- 

νοις, ἀλλ᾽ οἰηθεὶς πειρατέον εἶναι βία κατελθεῖν προείλετο 
6) πολεμεῖν πρὸς αὐτήν. καθ᾽ ἕκαστον μὲν οὖν τῶν τότε 

γενομένων ἢ" εἴ τις λέγειν ἐπιχειρήσειεν, οὔτ᾽ ἂν διελθεῖν 
ἀκριβῶς δίναιτο, πρός τε τὸ παρὸν ἴσως ἂν ἐνοχλήσειεν' b 

εἰς τοσαύτην δὲ ταραχὴν κατέστησεν οὐ μόνον τὴν πόλιν 

ἀλλὰ καὶ Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, 
ὥσθ᾽ ἡμᾶς μὲν παθέϊνν ἃ πάντες ἴσασι, τοὺς δ᾽ ἄλλους 

68 τηλικούτοις κακοῖς περιπεσεῖν, ὥστε μηδέπω νῦν ἐξιτή- 
λους εἶναι τὰς συμφορὰς τὼς δὲ ἐκεῖνον τὸν πόλεμον ἐν 

ταῖς πόλεσιν ' ἐγγεγενημένας, Λακεδαιμονίους δὲ τοὺς 
τότε δόξαντας εὐτυχεϊν εἰς τὰς νῦν ἀτυχίας δὲ ᾿Αλκι- 

᾿ βιάδην καθεστάναι: πεισθέντες γὰρ " ὑπ᾽ αὐτοῦ τῆςς 

κατὼ θάλατταν δυνάμεως ἐπιθυμῆσαι καὶ τὴν κατὰ γῆν 
69 ἡγεμονίαν ἀπώλεσαν, ὥστ᾽ εἴ τις φαίη τότε τὴν ἀρχὴν 

αὐτοὺς " γενέσθαι τῶν παρόντων κακῶν, ὅτε τὴν ἀρχὴν 
τῆς θαλάττης ἐλάμβανον, οὐκ ἂν ἐξελεγχβείη ψευδό- 

μένος. ἐκεῖνος μὲν οὖν “ τηλικούτων αἴτιος γενόμενος κα- 
τῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, μεγάλης μὲν δόξης τυχών, οὐ μὴν 

70} ἐπαινούμενος ὑφ᾽ ἁπάντων Κόνων δ᾽ οὐ πολλοῖς ἔτεσιν 

ἫΝ ῥάιω Ὁ: vulg. ταῦτα. — 
* κεῖνοι G. vulg. ἢ ἐκεῖνοι. ᾿ ἐγγεγενημένας σα. vulg. γεγε- 
Γ περὶ ᾿Αλκιβιάδην ἃ. vulg. περὶ νημένας. 

τὸν ᾿Αλκιβιάδην. ᾿ — —— δ ἀδοαμαν 
8 φυγὼν G. vulg. ἐκπεσών. - 5 γενέσθαι) γίγνεσθαι α. 
" τὸ τῆς G. vulg. τῆς. . ο τηλικούτων] τηλικούτων κακῶν Ε΄. 
Ἰ ἔσχεν] ἔχειν ΡΥ. ἃ, ᾿ Ρ ἐπαινούμενος G. vulg. ἐπαινου- 

* 

Κ εἴ τις λέγειν Ε΄. vulg. οὔτε λέ- μένης. 
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ὕστερον ἀντίστροφα τούτων ἔπραξεν. ἀτυχήσας. γὰρ ἐνὰ 

τῇ ναυμαχίᾳ τῇ περὶ Ἑλλήσποντον οὐ δὲ αὑτὸν ἀλλὰ 

διὰ τοὺς συνάρχοντας, 4 οἴκαδε * ἀφικέσθαι κατῃσχύν- 
θη, πλεύσας δ᾽ εἰς Κύπρον χρόνον μέν τινα περὶ τὴν τῶν 

} ἰδίων ἐπιμέλειαν διέτριβεν, αἰσθόμενος δ᾽ ᾿Αγησίλαον 
"μετὰ πολλῆς δυνώμεως εἰς τὴν ᾿Ασίαν διαβεβηκότα 

71 καὶ πορβοῦντα τὴν χώραν οὕτω μέγ᾽ ἐφρόνησεν, ὥστ᾽ 
᾿ ἀφορμὴν οὐδεμίαν ἄλλην ἔχων πλὴν τό σῶμα καὶ τὴνο 
' διώνοιαν ἤλπισε Λακεδαιμονίους καταπολεμήσειν ἄρχιον- 

τας "τῶν Ἑλλήνων καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, 
καὶ ταῦτα πέμπων ὡς τοὺς βασιλέως στρατηγούς ' ὑπι- 

' γ2 σχνεῖτο ποιήσειν. καὶ τί " δὲϊ τὰ πλείω λέγειν ; συστάν- 

τὸς γὰρ αὐτῷ ναυτικοῦ περὶ " Ῥόδον " καὶ νικήσας τῇ 
ναυμαχία Λακεδαιμονίους μὲν ἐξέβαλεν ἐκ τῆς ἀρχῆς, ᾿ς 
τοὺς "δ᾽ “Ἕλληνας ἠλευθέρωσεν, οὐ μόνον δὲ τὰ τείχη " τὰ 

τῆς πατρίδος ἀνώρθωσεν, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν εἰς τὴν 

αὐτὴν δόξαν προήγαγεν ἐξ ἧσπερ ἐξέπεσεν. καίτοι τίς ὧν 
προσεδόκησεν ὑπ᾽ ἀνδρὸς οὕτω ταπεινῶς πράξαντος ἀνα- 

᾿ στραφήσεσθαι τὰ τῆς Ἑλλάδος πράγματα, καὶ τὰς μὲν 

ἀτιμωβήσεσθαι τὰς δ᾽ ἐπιπολάσειν τῶν Ἑλληνίδων πό- 

λεῶων ; * 

73 Διονύσιος τοίνυν (βούλομαι γὰρ ἐκ πολλῶν σε πει-Ὁ 
σθῆναι ῥωδίαν εἶναι τὴν πρᾶξιν, ἐφ᾽ ἥν σε τυγχάνω πα- 

ρωκαλῶν) πολλοστὸς ὧν " Συρακοσίων καὶ τῷ γένει καὶ 

ων ΡΟ ἢ 

ΒΩ 

4 οἴκαδε μὲν] ὕστερον pr. ἃ. Χ Ῥόδον G. vulg. Κνίδον. 
τ μετὰ πολλῆς δυνάμεως εἰς τὴν Σ καὶ νικήσας ἃ. vulg. om. 

᾿Ασίαν G. vulg. εἰς τὴν ᾿Ασίαν μετὰ conjunctionem. 

δυνάμεως. 
. τῶν Ἑλλήνων Ὁ. νυΐξ. τῶν ἄλ- 

'λὼν Ἑλλήνων. , ἃ τὰ τῆς] τῆς α. ; 
τ ὑπισχνεῖτο G. vulg. ὑπισχνεῖ- Ὁ Συρακοσίων G. vulg. Συρακου- 

ΝΣ ται. ᾿ σίων. , 
ἃ δεῦ τὰ πλείω α΄. vulg. δεῖ πλείω. 

— * "Ὁ 

ν᾿ 
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τῇ δόξη καὶ τοῖς " ἄλλοις ἅπασιν, ἐπιθυμήσας μοναρ- 
χίας ἀλόγως καὶ μανικῶς, καὶ τολμήσας ἅπαντα 

πράττειν τὰ φέροντω πρὸς τὴν δύναμιν ταύτην, κατέσχε 

ἐν “Συρακούσας, ἁπάσας δὲ τὰς ἐν Σικελίᾳ πόλεις, 

ὅσαι περ ἦσαν Ἑλληνίδες, κατεστρέψνωτο, τηλικαύτην δὲ 

δύναμιν περιεβάλετο καὶ “ πεζὴν καὶ ναυτικήν, ὅσην οὐ-ς 

74 δὲς ἀνὴρ τῶν πρὸ ἐκείνου ' γενομένων. Ἔτι τοίνυν Κῦρος 
(να μνησθῶμεν " καὶ περὶ τῶν βαρβάρων) ἐκτεθεὲὶς μὲν 
ὑπὸ τῆς μητρὸς εἰς τὴν ὁδόν, ἀναιρεθεὶς δ᾽ ὑπὸ Περσίδος 

γυναικός, εἰς τοσαύτην ἦλθε μεταβολὴν ὡσθ ΐ 

τῆς ᾿Ασίας γενέσθαι δεσπότης. 

Ὅπου δ᾽ ᾿Αλκιβιάδης μὲν φυγὰς ὦν, Κόνων δὲ δεδυ- 

στυχηκώς, Διονύσιος δ᾽ οὐκ ἔνδοξος ὦν, Κῦρος δ᾽ οὕτως 
οἰκτρᾶς αὐτῷ τῆς ζ ἀρχῆς γενέσεως "ὑπαρξάσης, εἰς 

τοσοῦτον προῆλθον καὶ ᾿τηλικαῦτα διεπράξαντο, πῶς οὐὰ 
σέ γε χρὴ προσδοκῶν, τὸν ἐκ τοιούτων μὲν γεγονότα, 

Μακεδονίας δὲ βασιλεύοντα, τοσούτων δὲ κύριον ὄντα, 
ῥαδίως τὰ προειρημέναι συστήσειν ; : 

Σκέψαι δ᾽ ὡς ἀξών ἐστι τὸς τοιούτοις * ἔργων 

μάλιστ᾽ ἐπιχειρεῖν, ἐν οἷς κατορθώσας μὲν ἢ" ἐνάμιλλον 
τὴν σαυτοῦ δόξαν καταστήσεις τὸς πρωτεύσασι, 

μαρτὼν δὲ τῆς προσδοκίας ἀλλ᾽ οὖν τήν γ᾽ εὔνοιαν κτήσει eÄ 

τὴν παρὼ τῶν Ἑλλήνων, ἣν πολὺ κάλλιόν ἐστι λαβεῖν ἢ 

γ) πολλὰς πόλεις τῶν "Ἑλληνίδων κατὰ κράτος ' ἑλεῖν τὰ 
μὲν γὰρ τοιαῦτα τῶν ἔργων φθόνον ἔχει, καὶ δυσμένειαν 

καὶ πολλὰς βλασφημίας, οἷς δ᾽ ἡμεις συμβεβουλεύκα- 
» δὲ ͵΄ 7 ᾽ Φ «41 θ “ “ » 

μεν, οὐδὲν πρόσεστι τούτων. ὠλλ εἰ τις ὕεων αἰρεσίν σοι 

εἰὐλλὰ ἄν ἢ vulg. ἄλλοις. h ὑπαρξάσης ΕΑ. vulg. ὑπαρχού- 
ὦ Συρακούσας] Συρακούσσας ἃ. σης. 
ὁ φεζὴν G. vulg. πεζικήν. ᾿ σημκαῦτα G. vulg. τοσαῦτα. 
ἴ γενομένων G. vulg. γεγενημένων. Κ᾿ ἐνάμιλλον G. νυ]ρ. ἐφάμιλλον. 
ὃ καὶ περὶ τῶν G. vulg. καὶ τῶν. 1 ἑλεῖν G. ceteri ἔχειν. 



δον, Ὄυ — 

P. 96. ΦΙΛΙΠΠΌΣ. τὸς 

δοίη μετὰ ποίας ἂν ἐπιμελείας καὶ διωτριβης εὔξαιο τὸν οὐ 
βίον " διαγαγεῖν, οὐδεμίαν ἕλοι ἄν, εἴπερ ἐμοὶ συμβού- 

Ἴϑλῳ χρῶο, μᾶλλον ἢ ταύτην. οὐ γὰρ μόνον ὑπὸ τῶν ἄλ- 
λων ἔσει ζηλωτός, ἀλλὰ καὶ " σὺ σαυτὸν μακαριεῖς. τίς 
γὰρ ἂν ὑπερβολὴ γένοιτο τῆς τοιαύτης εὐδαιμονίας, ὅταν 

πρέσβεις μὲν ἥκωσιν ἐκ τῶν μεγίστων πόλεων οἱ μάλιστ᾽ 
εὐδοκιμοῦντες εἰς τὴν σὴν δυναστείαν, μετὰ δὲ τούτων 

βουλεύῃ περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, περὶ ἧς οὐδεὶς ἄλλος, 
79 φανήσεται τοιαύτην πρόνοιων πεποιημένος, αἰσθάνη δὲ τὴν Ὁ 
Ἑλλάδα πᾶσαν ὀρθὴν εὖσαν ἐφ᾽ ὡς σὺ τυγχάνεις " εἰση- 

γούμενος, μηδεὶς δ᾽ ὀλιγώρως ἔχῃ τῶν παρὰ σοὶ βρω- 
βευομένων, ἀλλ᾽ οἱ μὲν πυνθάνωνται περὶ αὐτῶν ἐν οἷς 
Ρ ἐστίν, οἱ δ᾽ εὔχωνταί σε μὴ διαμαρτεῖν ὧν ἐπεθύμησας, 
οἱ δὲ δεδίωσι μὴ πρότερόν τι πάθης πρὶν τέλος ἐπιθεῖναι 

8ο τοῖς πραττομένοις ; ὃ ὧν γιγνομένων πτῶς οὐκ ἂν εἰκότως 
μέγα φρονοίης ς πῶς " δ᾽ οὐκ ἂν περιχαρὴς ὧν τὸν βίονς 

διατελοίης, τηλικούτων " εἰδὼς σαυτὸν πραγμάτων ἐπι- 
στώτην γεγενημένον ς τίς δ οὐκ ἂν τῶν καὶ μετρίως 

᾿ λογιζομένων ταύτας ἄν σοι " παραινέσειε μάλιστα προ- 

ἐρέσθαι, τῶν πράξεων τὰς " ἀμφότερα φέρειν ἅμα ̓  δὺ- 

δι "᾿Απέχρη δ᾽ "ἂν ἤδη μοι τὰ προειρημένα περὶ τού- d 
᾽ Ν ἈΝ εἰ Ν ͵ ⸗ ᾽ * 

τῶν, εἰ μὴ παραλελοιπὼς ἥν τινῶ λόγον, οὐκ ὠμνημονή- 

ἢ διαγαγεῖν G. vulg. διάγειν. ———— vulg. λογέζε- 
Ὁ σὺ) om. G. σθαι δυναμένων. 
o εἰσηγούμενος (ἃ. vulg. ἡγούμιε: ἃ φπαραινέσειε μάλιστα Ὁ. vulg. 

νος. —— ϑεῤαν ὅκα: 
» ἐστίν G. νυὶς. εἰσίν. ναὶς. ἀβρένυρέ 
“ὧν γιγνομένων G. νυὶρ;, ἐφ᾽ οἷς σοι. 

Υ δυναμένας} δυνάμεις pr. G 
τ ν οὐκ ἂν G. ναΐξ. δὲ οὐχί. 2. ἀνεξαλείπτους μεγίστας G 
—— σαυτὸν G. vulg. σαυτὸν Απέχρη G. ceteri ἀπόχρη. 

- 
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σας ἀλλ᾽ ὀκνήσας εἰπεϊν, ὃν ἤδη μοι δοκῶ δηλώσειν οἷ- 

μάν γὰρ σοί τε συμφέρειν ἀκοῦσαι περὶ αὐτῶν, ἐμοί, τε 
προσήκειν μετὼ παῤῥησίας (ὥσπερ εἴθισμαι) ποιέϊσθαι 
τοὺς λόγους. 

8) Αἰσθάνομαι γάρ σε διαβαλλόμενον ὑπὸ τῶν σοὶ μὲν 
φθονούντων, τὰς δὲ πόλεις τὰς αὑτῶν εἰθισμένων εἰς τα- 
ραχὰς “ καθιστάναι, καὶ “ τὴν εἰρήνην τὴν τόςς ἄλλοις 

κοινὴν πόλεμον τοῖς αὐτῶν ἰδίοις εἶναι νομιζόντων, οἱ 
πάντων τῶν ἄλλων ἀμελήσαντες περὶ τῆς σῆς δυνάμεως ς 

84 λέγουσιν, ὡς οὐχ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἀλλ᾽ ἐπὶ ταύτην 
αὐξάνεται, καὶ “σὺ πολὺν ᾿ χρόνον ἤδη πᾶσιν ἡμῖν ἐπι- 

βουλεύεις, καὶ λόγῳ μὲν μέλλεις Μεσσηνίοις βοηθεῖν, 

ἐὰν τὼ περὶ " Φωκέας διοικήσης, ἔργῳ δ᾽ ὑπὸ σαυτῷ ο7 

84 ποιεῖσθαι " Πελοπόννησον" ὑπάρχουσι δέ σοι Θετταλοὶ 

μὲν καὶ Θηβαῖοι καὶ πάντες οἱ τῆς ᾿᾿Αμφικτυονίας με- 

τέχοντες ἕτοιμοι συνωκολουθεῖν, ᾿Αργεῖοι δὲ καὶ Μεσσή- 

νιοι καὶ Μεγαλοπολῖται καὶ τῶν ἄλλων πολλοὶ συμπο- 
λεμεϊν καὶ ποιέῖν ἀναστάτους Λακεδαιμονίους" ἢν δὲ 
ταῦτα "πράξῃς, ὡς καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ῥαδίως 

8: κρατήσεις. ταῦτω φλυαροῦντες καὶ φάσκοντες ἀκριβῶς Ὁ 
εἰδέναι, καὶ τωχέως ἅπαντα τῷ λόγῳ καταστρεφόμενοι, 
πολλοὺς πείθουσι, καὶ ' μάλιστα μὲν τοὺς τῶν αὐτῶν 

κακῶν ἐπιθυμοῦντας ὧν περ οἱ λογοποιῶῶντες, ᾿ ἔπειτα 

ς καθιστάναι ἃ. ceteri καθε- hPost Πελοπόννησον cum G. 

στάναι. omisi 

ἃ τὴν εἰρήνην τὴν τοῖς ἄλλοις κοι- 1 ΥΑμφικτυονίας) ἀμφικτυονείας 
γὴν πόλεμον τοῖς αὐτῶν ἰδίοις α. 6. 
vulg. τῆς εἰρήνης οὔσης τοῖς ἄλλοις Κ πράξῃς ὡς καὶ G. vulg. πράξῃς 
κοινῆς τὸν πόλεμον αὑτῶν ἴδιον vel καί. 
ἡδίω. ! μάλιστα μὲν τοὺς G. vulg. 

ἐ σὺ πολὺν α. vuls. συχνόν μάλιστα τούς. 
ἔ χρόνον ἤδη πᾶσιν G. — m ἔπειτα καὶ G. vulg. ἔπειτα δὲ 

χρόνον ἅπασιν. ἷ καί. 
5. Φωκέας] φωκεῖς G. 
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καὶ τοὺς οὐδενὶ " λογισμῷ χρωμένους ὑπὲρ τῶν κοινῶν, 

ἀλλὼ παντάπασιν " ἀναισθήτως διακειμένους καὶ πολ- 
λὴν χάριν ἔχοντας τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν φοβεῖσθαι καὶ δεδιέ. 

βόναι προσποιουμένοις, ἔτι δὲ τοὺς οὐκ ἀποδοκιμάζοντας τὸ 

δοκέϊν Ρ ἐπιβουλεύειν σε τὸς Ἕλλησιν, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν ς 

ταύτην ἀξίαν ἐπιθυμίας εἶναι νομίζοντας" οἱ τοσοῦτον 
ἀφεστᾶσι τοῦ νοῦν ἔχειν, ὥστ᾽ οὐκ ἴσασιν ὅτι τοῖς αὐτός 

ἄν τις “λόγοις χρώμενος τοὺς μὲν βλώψειεν, τοὺς δ᾽ 
8) ὠφελήσειεν. οἷον καὶ νῦν, εἰ μέν τις φαίη τὸν τῆς ᾿Ασίας 

βασιλέα τοῖς Ἕλλησιν ἐπιβουλεύειν καὶ " παρεσκευά- 

σθαι στρατεύειν ἐφ᾽ ἡμᾶς, οὐδὲν ἂν, λέγοι περὶ αὐτοῦ 
φλαῦρον, ἀλλ᾽ ἀνδρωδέστερον αὐτὸν καὶ " πλέονος ἄξιον 
δοκεῖν εἶναι ποιήσειεν εἰ δὲ τῶν ἀφ᾽ Ἡρακλέους τινὶ 
πεφυκότων, ὃς ἁπάσης κατέστη τῆς Ἑλλάδος εὐεργέ- ἃ 

της, ἐπιφέροι τὴν αἰτίαν ταύτην, εἰς τὴν μεγίστην αἰσχύ- 

88 νὴν ἂν αὐτὸν καταστήσειεν. τίς γὰρ οὐκ ᾿ ἂν ἀγανακτή- 
σειε καὶ μισήσειεν, εἰ φαίνοιτο τούτοις ἐπιβουλεύων ὑπὲρ 

ὧν ὁ πρόγονος αὐτοῦ προείλετο κινδυνεύειν, καὶ τὴν μὲν 
εὔνοιαν, ἣν ἐκεῖνος κατέλιπε τοῖς " ἐξ ἑαυτοῦ γεγενημέ- 
νοις, μὴ πειρῶτο διαφυλάττειν, ἀμελήσας δὲ τούτων ἐπο- 

* ἐπιθυμοίη καὶ πονηρῶν πραγμάτων ; 
80 ὯΩν " ἐνθυμούμενόν᾽ σε χρὴ μὴ —*— τοιαύτην φήμην e 

σαυτῷ περιφυομένην, ἣν οἱ μὲν ἐχθροὶ περθεῖναί σοι ζ:- 
τοῦσι, τῶν δὲ φίλων οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν ἀντειπεῖν ὑπὲρ 

σοὺ τολμήσειεν. καίτοι περὶ τῶν σοὶ συμφερόντων ἐν ταῖς 
τούτων ἀμφοτέρων γνώμαις μάλιστ᾽ ἂν κατίδοις τὴν ἀλή- 

θειαν. 

ἐκ μι ———4— 

———————— 
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90 Ἴσως "οὖν ὑπολαμβάνεις μικροψυχίαν εἶναι τὸ τῶν οϑ 

βλασφημούντων καὶ φλυαρούντων " καὶ τῶν πειθομένων 
τούτοις φροντίζειν, ἄλλως θ᾽ ὅταν καὶ μηδὲν σαυτῷ 
" συνειδῇς ἐξωμαρτάνων. χρὴ δὲ μὴ καταφρονεῖν τοῦ 
πλήθους, μηδὲ παρὰ μικρὸν ἡγεέσθαι τὸ παρὰ πᾶσιν 

οἱ εὐδοκιμεῖν, ἀλλὰ τότε νομίζειν καλὴν ἔχειν καὶ μεγάλην 
τὴν δύξαν καὶ πρέπουσαν " σοὶ καὶ τοῖς προγόνοις καὶ 

τοῖς ὑφ᾽ ὑμῶν πεπραγμένοις, ὅταν οὕτω διαθῆς τοὺς Ἕλ- 
ληνᾶς, ὥσπερ ὁρῶς Λακεδαιμονίους τε πρὸς τοὺς ἑαυτῶν Ὁ 
βασιλέας ἔχοντας τούς θ᾽ ἑταίρους τοὺς σοὺς πρὸς σὲ 

95 διακειμένους. ἔστι. δ᾽ οὐ χαλεπὸν " τυχέϊν τούτων, ἣν 

ἐθελήσης κοινὸς ἅπασι γενέσθαι; καὶ παύση ταῖς μὲν τῶν 
πόλεων οἰκείως ἔχων, πρὸς δὲ τὰς ἀλλοτρίως διακείμε- 
νος, ἔτι δ᾽ ἢν τὰ τοιαῦτα προαιρῇ πράττειν, ἐξ ὧν τόϊς 
μὲν Ἕλλησιν ἔσει πιστός, τοῖς δὲ βαρβάροις φοβερός. 

93 Καὶ μὴ θαυμάσης, ἅ περ ἐπέστειλα καὶ πρὸς Διονύ- 6 
σιον “τὴν τυραννίδα κτησάμενον, εἰ μήτε στρατηγὸς ὧν 
μήτε ῥήτωρ μήτ᾽ ἄλλως δυνάστης θρασύτερόν σοι δεεί- 
λεγμαι τῶν ἄλλων. ἐγὼ γὰρ πρὸς μὲν τὸ πολιτεύεσθαι 
πάντων ἀφυέστατος ἐγενόμην τῶν πολιτῶν (οὔτε γὰρ 
φωνὴν ἔσχον ἱκανὴν οὔτε τόλμαν δυναμένην ὄχλω “ χρῆ- 
σθαι καὶ μολύνεσθαι καὶ λοιδορεῖσθαι τοῖς ἐπὶ τοῦ βή- 

94 μώτος ' κυλινδουμένοις), τοῦ δὲ φρονέϊν εὖ καὶ πεπαι- 

δεῦσθαι καλῶς, εἰ καί τις ἀγροικότερον εἶναι φήσει τὸ ἁ 
ῥηθέν, ἀμφισβητῶ, καὶ θείην ἂν ἐμαυτὸν οὐκ ἐν τοῖς ἀπο- 

λελειμυμένοις ἀλλ᾽ ἐν τόϊς προΐχουσι τῶν ἄλλων. διό περ 

Υ οὖν α. vulg. δ᾽. ἃ τὴν τυραννίδα G. vulg. τὸν 
2. καὶ τῶν πειθομένων) καὶ πειθο- τυραννίδα. 

μένων ἃ. ἐ χρῆσθαι καὶ μολύνεσθα, G. 
a συνείδηις G. vulg. συνίδης. vulg. χρήσασθαι καὶ μολόνασθαι. 
Ὁ σοὶ ἃ. uls. καὶ σοί. ἡ κυλινδοομένοις G. vuls. καλιν- 
ς φυχεῖν G. vulg. εἰπεῖν τυχεῖν.  δουμένοις. 



Ῥ'ου ΄ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ, 120 

ἐπιχειρῶ. συμβουλεύειν ὅ τὸν τρόπον τοῦτον, ὃν ἐγὼ πέ- 

φυκα καὶ δύναμαι, καὶ τῇ πόλει καὶ " τὸς Ἕλλησι καὶ 
τῶν ἀνδρῶν τῶς ἐνδοξοτάτοις. 

95 Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐμῶν, καὶ ' ὧν σοὶ πρακτέον ἐστι 

πρὸς τοὺς Ἕλληνας, σχεδὸν ἀ ἀκήκοας" περὶ δὲ τῆς στρω- 

τείας τῆς εἰς τὴν ᾿Ασίαν ταῖς μὲν πόλεσιν, ὡς ἔφην " χρῆ- e 

γαΐ. σε διαλλάττειν, ' τότε συμβουλεύσομεν ὡς χρὴ πολε- 

μεὶν πρὸς τοὺς βαρβάρους, ὅταν ἴδωμεν αὐτὰς ὁμιονοού- 
οόσας, πρὸς σὲ δὲ νῦν ποιήσομαι τοὺς λόγους, οὐ τὴν αὐὖ- 

τὴν ἔχων "" διάνοιαν καὶ κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡλικίαν, ὅτ᾽ 99 
τ Β ἔγραφον περὶ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν ταύτην. τότε μὲν γὰρ 

παῤεκελευόμην τοῖς ἀκουσομένοις καταγελῶν μου καὶ 
καταφρονεῖν, ἣν μὴ καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς δόξης 
τῆς ἐμαυτοῦ καὶ τοῦ χρόνου τοῦ περὶ “ τὸν λόγον δὲιωτρι- 
φθώτος ἀξίως φαίνωμαι διεξιών" νῦν δὲ φοβοῦμαι: μὴ 

ο΄ πάντων τῶν προειρημένων πολὺ καταδεέστερον τύχω δὶα- 
97 λεχθείς. καὶ γὰρ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὁ λόγος ὁ πανηγυ- 

ρικόρ, ὁ, τοὺς ἄλλους. τοὺς. περὶ τὴν φιλοσοφίαν. διατμεν 
Boras εὐπορωτέρους ποιήσως, ἐμοὶ πολλὴν ἀπορίαν παρ- 

ἐσιχηκεν" οὔτε γὰρ ταὐτὰ βούλομαι λέγειν τοῖς ἐ ἐν ἐκείνῳ 
οϑ γεγραμιμένοις, 4 οὔτ᾽ ἔτι καινὰ δύναμαι ὕπέϊν. οὐ μὴν 

᾿ ἀποστατέον ἐστίν, ἀλλὰ λεκτέον "- ὧν , ὅ τι 

"ὑποπέσῃ καὶ συμφέρη πρὸς τὸ πεῖσαί σε ταῦτα 
ἂν 

——— — περὶ τὴν α. vulg. 
Ἀ τοῖς — G. vulg. τοῖς ἄλ- 

ὁ τ λήω ὦ, —* τοὺς λόγους. 
— — vulg Ῥ ὁ λόγος λόγος ἃ 
περὶ ὧν ἡγοῦμαί σοι πρακτέον εἶναι. 4 οὔτ᾽ ἔτ, — δύναμα. G. 

rore ——* G. vulg. * —J— ἐστίν δ. vulg. 
τότε μοι δοκῶ. συμβουλεύειν να] cum ἀποστατέον γ᾽ ἔστιν. 
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πράττειν. καὶ γὰρ ἣν ἐλλίπω τι καὶ μὴ δυνηθῶ τὸν αὐ- 
τὸν τρόπον γράψναι τοῖς πρότερον ἐκδεδομένοις, ἀλλ᾽ οὖν 
ὑπογράψνειν γ᾽ οἶμαι χαριέντως τὸἰς ἐξεργάζεσθαι; καὶ ς 
διωπονεῖν δυναμένοις. 

990 Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν τοῦ λόγου τοῦ σύμπαντος οἶμαι 
πεποιήσθαι ταύτην, ἥν περ προσήκει τοὺς ἐπὶ τὴν ᾿Ασίαν 

πείθοντας στρατεύειν. δέϊ γὰρ μηδὲν πρότερον πράττειν, 
πρὶν ἂν λάβη τις τοὺς Ἕλληνας δυόὶν θάτερον, ἢ συνα- 
γωνιζομένους ἢ πολλὴν εὔνοιαν ἔχοντως τοῖς πραττομέ- 

τοογοῖς. ὧν ᾿Αγησίλαος ὁ δόξας εἶναι Λακεδαιμονίων φρονι- 
μάτατος ὠλιγώρησεν, οὐ διὰ κακίαν, ἀλλὰ διὰ φιλοτι- ἃ 

μίαν. ἔσχε γὰρ διττὰς ἐπιβυμίας, καλὰς μὲν ἀμφοτέ- 
ρῶς, οὐ συμφωνούσας δ᾽ ἀλλήλαις οὐδ᾽ ἅμα πράττεσθαι 

τοὶ δυνωμένας. προηρεῖτο γὰρ βασιλεῖ τε Ἰνλάμθνς καὶ τοὺς 
ἑταίρους εἰς τὰς πόλεις τὰς αὑτῶν ἢἣ καταγωγῷν, καὶ 
κυρίους ποιῆσαι τῶν πραγμάτων. συνέβαινεν οὖν ἐκ μὲν 

τῆς πραγματείας, τῆς ὑπὲρ τῶν ἑταίρων. ἐν κακοῖς καὶ 
κινδύνοις εἶναι τοὺς Ἕλληνας, διὰ δὲ τὴν ταρωχὴν τὴν ε 

ἐνθάδε γιγνομένην μὴ σχολὴν ἄγειν μηδὲ δύνασθαι: πολε- 

102 μεῖν τοῖς βαρβάροις. ὥστ᾽ ἐκ τῶν ἀγνοηθέντων κατ᾽ ἐκέῖ- 

γον τὸν χρόνον ῥεδιον καταμαθεῖν ὅτι δέν " τὸν ὀρθῶς. βου- 
λευόμενον μὴ πρότερον ἐκφέρειν " τὸν πρὸς βασιλέα πόλε- 

μον, πρὶν ἂν διωλλάξη τοὺς Ἕλληνας καὶ παύση τῆς τοο 

μανίας τῆς νὺν αὐτοῖς ἐνεστώσης" ἅ περ καὶ σοὶ συμβε- 

βωυλευκότες τυγχάνομεν: ᾿ 

103 ἄγ μὲν οὖν τούτων οὐδεὶς ἂν ἀντειπεῖν τῶν εὖ φρο- 

γούντων τολμήσειεν" οἶμαι δὲ ᾽ τῶν μὲν ἄλλων εἴ τισι 

δόξειε περὶ τῆς στρατείας τῆς εἰς τὴν ᾿Ασίαν συμβου- ἡ 

— κων, ἐμ εἰθρομουκίνων ἐν 
—— — —— 

ἃ τὸν ὀρθῶς βουλευόμενον] τοὺς Υ τῶν μὲν ἄλλων} τῶν ἄλλων G. 
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λεύειν, ἐπὶ ταύτην ἂν ἐπιπεσεῖν τὴν παράκλησιν, λέγον- 

τὰς ὡς ὅσοι περ ἐπεχείρησαν πρὸς τὸν βασιλέα πολε- Ὁ 

μεῖν, ἅπασι συνέπεσεν ἐξ ἀδόξων μὲν γενέσθαι λαμπροῖς, 
ἐκ πενήτων δὲ πλουσίοις, ἐκ ταπεινῶν δὲ πολλῆς χώρας 

104. καὶ πόλεων δεσπόταις. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἐκ τῶν τοιούτων 

μέλλω σε παρακαλεῖν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἠτυχηκέναι δοξάν- 

τῶν, λέγω δ᾽ ἐκ τῶν μετὰ Κύρου καὶ Κλεάρχου ὅσυ- 
στρατευσωμένων. ἐκείνους γὰρ " ὁμολογεῖται νικῆσαι μὲν 
μωχομένους ἅπασαν τὴν βασιλέως δύναμιν τοσοῦτον, ο 

ὅσον περ ἂν εἰ ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν συνέβαλον, ἤδη δ᾽ 
ἐγκρατεῖς δοκοῦντας εἶναι τῶν πραγμάτων διὼ τὴν Κύρου 
προπέτειαν ἀτυχῆσαι" περιχαρὴ γὰρ αὐτὸν ὄντα καὶ δὲώ- 
κοντα πολὺ" πρὸ τῶν. ἄλλων, ἐν μέσοις ̓ γούμενον τοῖς 

τοῦ —** ἀποθανεῖν. ἀλλ᾽ ὅμως τηλικαύτης συμφορῶς 
᾿Ισυμυισεσούσην οὕτω σφόδρα κατεφρόνησεν ὁ βασιλεὺς 
τῆς περὶ αὑτὸν δυνάμεως, ὥστε “ προκαλεσάμενος Κλέ- 
ἀρχον καὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας εἰς λόγον ἐλθεῖν, καὶ 
τούτοις μὲν “ ὑπισχνούμενος μεγάλας δωρεὰς δώσειν, ἃ 

τόϊς δ᾽ ἄλλοις στρατιώταις ἐντελῆ τὸν μισθὸν ἀποδοὺς 
106 ἀποπέμψειν, τοιαύταις ἐλπίσιν ᾿ ὑπαγαγόμενος, καὶ πί- 

στεις δοὺς τῶν ' ἐκέϊ νομιζομένων τὰς μεγίστας, συλλα- 
βὼν αὐτοὺς ἀπέκτεινε, καὶ μᾶλλον εἵλετο περὶ τοὺς θεοὺς 

ἐξαμαρτεῖν ἢ τοῖς στρατιώταις οὕτως ἐρήμοις οὖσι συμ- 
βαλεῖν. 5 ὥστε τίς ἂν γένοιτο παράκλησις ταύτης καλ- 

λίων καὶ πιστοτέρω ; φαίνονται γὰρ κἀκεῖνοι κρατήσαν-ε 

ὃ συστρατευσαμένων ἃ. vulg. καλεσάμενος. 

ἃ ὁμολογεῖται ἃ. vulg. ὁμολο- σχόμενος. ! 
* —— vulg. ὑπαγό- 

συμπεσούσης οὕτω G. vulg. 
συμπεσούσης αὐτῷ οὕτω. * ἐκεῖ 6. ——— 

ς προκαλεσάμενος G. vulg. προα- Ε ——* 
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τες ἂν τῶν βασιλέως πρωγμάτων, εἰ μὴ διὼ Κῦρον. σοὶ 
δὲ " τήν τε ἀτυχίαν τὴν τότε γεγενημένην οὐ χἀλεπὸν 

φυλάξασθαι, τοῦ τε στρατοπέδου τοῦ κρατήσαντος τὴν 

108 

109 

110 

ἐκείνου δύναμιν ῥφώδιον πολὺ κρεῖττον ' παρασκευάσασθαι. 
καίτοι τούτων ἀμφοτέρων ὑπαρξάντων πῶς οὐ χρὴ θαῤ- 
ῥέϊν ποιούμενον τὴν στρατείαν τἀύτην ; 

Καὶ μηδεὶς ὑπολάβὴ με: βούλεσθαι λαβεῖν, ὅ ὅτι τού- τοῖ 

τῶν ἔνιω πέφρακα τὸν αὐτὸν πρόπον ὅν περ πρότερον. 
"ἐπιστὰς γὰρ ἐπὶ τὰς αὐτὰς διανοίας εἱλόμην μὴ πονεῖν 
γλιχόμενος τὰ δεδηλωμένα καλῶς ' ἑτέρως εἰπέϊν᾽ καὶ 

γὰρ εἰ μὲν ἐπίδειξιν ἐποιούμην, ἐπειρώμην ἂν ἅπαντα 
τὼ τοιαῦτα ᾿ διαφεύγειν, σοὶ δὲ συμβουλεύων μωρὸς. ἂν 
"ἥν, εἰ περὶ τὴν λέξιν 5 πλείω χρόνον διέτριβον ἢ περὶ τὰς 

πράξεις, ἔτι δ᾽ εἰ τοὺς ἄλλους ὁρῶν τόϊς ἐμοῖς χρωμένους Ὁ. 
αὐτὸς μόνος ἢ ἀπειχόμην τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ πρότερον εἰρημένων. 
τόϊς μὲν οὖν οἰκείοις τυχὸν ἂν χρησαίμην, κήν πα; σφύς 

ὅρα κατεπείγῃ καὶ ᾿ πρέπῃ, τῶν δ᾽ ἀλλοτρίων ν οὐδὲν ἂν 

προσδεξαίμην, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ. 
"Ταῦτα μὲν — — μοι μετὼ — 

τῆς παρασκευῆς διαλεκτέον εἶναι τῆς τε σοὶ ᾿γενησομές 

νης καὶ τῆς ἐκείνοις ὑπωρξάσης. τὸ μὲν τοίνυν μέγιστον, 
σὺ μὲν τοὺς Ἕλληνας εὔνους ἐξεις, ἥν περ " ἐθελήσης ἐμ-ο 

μεῖναι τις περὶ τούτων εἰρημένοις, ἐκεῖνοι δὲ διὰ τὰς δὲ- 
* 

δ χήν τε ἀτυχίαν τὴν τότε γεγε- 9 πλείω G. vulg. πλείονα vel 

νημένην Θ΄. τυῖξ. τὴν ἀτυχίαν τὴν πλέω; 
τότε γενομένην. Ρ ἀπειχόμην (ἃ. vulg. — 

— παρασκευάσασθαι] κατασκευά- μην. 
σασθαι G. 4 ἤν που] ἣν α. 

Κ ἐπιστὰς---μὴ πονεῖν G. vulg. τ φρέπῃ σα. — πρέπον ἧ. 
εἰ-τοἐλθεῖν ποιεῖν. 5 Ταῦτα μὲν οὕτως α. vulg. 

᾿ — G. vulg. εἶχεν. * μὲν οὕτως ἕξει. 
. m διαφεύγειν G. vulg. διαφυ- t γενησομένης G. vulg. γενομέ- 

ττειν. 
Ὁ ἦν G. vulg. εἴην. "πὶ Μλάσις Ων, γοὶς. όδος 
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καδαρχίας τὰς ἐπὶ Λακεδαιμονίων ὡς οἷόν τε " δυσμενε- 
απ στάτους. ἡγοῦντο γὰρ Κύρου μὲν καὶ Κλεάρχου κατορ- 

θωσάντων μῶλλον ἔτι δουλεύσειν, βασιλέως δὲ κρατή- 

σώντος ἀπαλλαγήσεσθαι τῶν κακῶν τῶν — ὃ ⸗ 
τι re⸗ καὶ συνέπεσεν αὐτόϊς. καὶ "μὴν καὶ στρατιώτας σὺ 

μὲν ἐξ ἑ ἑτοίμου λήψει τοσούτους ὅσους ἂν — οὕτω ἃ 

— τὰ τῆς Ἑλλάδος, ὥστε ἢ ῥᾷον εἶναι; δυστῆσωι 
στρατόπεδον μεῖζον καὶ κρεῖττον ἐκ τῶν πλανωμένων ἢ 
———— ἐν ἐκείνοις δὲ τεῦς χρόνοις οὐκ᾿ ἦν ξενι- 

"» * 

κὸν ἀνωγκαζόμενοι ξενολογεῖν ἐκ τῶν πόλεων 
πλέον —* εἰς τὰς διδομένας τοῖς " —⸗ δω- 

τι3ρεὼς ἢ " τὴν. εἶδ νϑὺρ στρατιώναρ᾽ μισθοφοράν. καὶ "μὴν. εἰ 
" μίω, ἐξετάσαι καὶ παραβαλεῖν σέ τε τὸν νῦν 

ἡγησόμενον τῆς στρατείας καὶ βουλευσόμενον περὶ " ἁπάν- 6 

τῶν καὶ Κλέαρχον τὸν ἐπιστατήσαντα τῶν τότε πραγμώ- 
τῶν, εὑρήσομεν ἐκεῖνον μὲν οὐδεμιᾶς πώποτε δυνάμεως 
“πρότερον οὔτε ναυτικῆς οὔτε πεζῆς καταστάντα κύριον, 
ἀλλ᾽ ἐπ τῆς ἀτυχίας τῆς συμβάσης αὐτῷ περ τὴν ἥπει- 

114 po ὀνομαστὸν γενόμενον, σὲ δὲ τσαῦγα καὶ τηλικαῦτα 102 
το μόνεθον διωπειμνγμένν; περὶ ὧν εἰ μὲν πρὸς ἑτέρους 
τὸν λόγον ἐ —*—*— 4 καλῶς ἂν εἶχε διελθεῖν, πρὸς σὲ δὲ 

1 διαλεγόμενος, εἰ " τὰς σὰς πράξεις σοι διεξιοίην, δικαίων 

ἂν ' ἀνόητος ἅμα καὶ περίεργος, εἶναι δοκοίην. 
115 ἴΑξίον δὲ μνησθῆναι καὶ τῶν " βασιλέων ἀμφοτέρων, 

x δυσμενεστάτους Coraës δυσ- ς ὡπάντων G. vulg. πάντων. 
εἶχον. 4 καλῶς ἄν εἶχε (ἃ. vulg. καλῶς 

Υ ῥᾷον] Malim ῥᾷδιον. εἶχε. 
᾿ συλλέγουσιν G. vulg. Ἕλλησι. ς πὰς σὰς G. vulg. πάσας τάς. 
ὁ τὴν---μισθοφοράν G. νυ]. τὸν ἄγον ενΐς πακιυχραφμονν ἀπο 
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ἐφ᾽ ὃν σοί τε " συμβουλεύω στρατεύειν καὶ πρὸς ὃν Κλέ- 
ἄρχος ἐπολέμησεν, ἵν᾿ ἷ ἑκατέρου τὴν γνώμην καὶ τὴν δύ- 

νώμιν εἰδῆς. ὁ μὲν τοίνυν τούτου πατὴρ " τὴν πόλιν τὴν Ὁ 

ἡμετέραν καὶ πάλιν ' τὴν Λακεδαιμονίων κατεπολέμησεν, 

οὗτος δ᾽ οὐδενὸς πώποτε τῶν στρατευμάτων τῶν τὴν χώ- 
τιδρων αὐτοῦ λυμαινομένων ἐπεκράτησεν. ἔπειθ᾽ ὁ μὲν τὴν 

᾿Ασίαν " ἅπασαν παρὼ τῶν Ἑλλήνων ἐν ταῖς συνθήκαις 

ἐξέλαβεν, οὗτος δὲ τοσούτου δέ τῶν " ἄλλων ἄρχειν, ὥστ' 
οὐδὲ τῶν ἐκδοθεισῶν “ αὐτῷ πόλεων ἐγκρατής ἐστιν. ὥστ' 
Ρ οὐδεὶς ὅστις οὐκ ὧν ἀπορήσειε, πότερω χρὴ νομίζειν τοῦ- ὁ 
τὸν αὐτῶν ἀφεστάναι δ ἀνανδρίαν, ἢ ἐκείνας ὑπερεω- 
ρακέγαι καὶ κατα οφρονηροάναι τῆς βαρβαρικῆς δυνα- 
στείας. 

11) Τὼ τοίνυν περὶ τὴν χώραν ὡς διάκειται, τίς οὐκ ἂν 
ἀκούσας παροξυνθείη πολεμεῖν πρὸς αὐτόν; Αἴγυπτος 
“ γὰρ ἀφειστήκει μὲν καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ ἐφοβοῦντο μή ποτε βασιλεὺς αὐτὸς ποιησάμενος 

στρατείαν κρωτήσειε καὶ τῆς διὼ τὸν ποταμὸν δυσχωρίας ἃ 
118 καὶ τῆς ὥλλης παρασκευῆς ἁπάσης" γνὺν δ᾽ οὗτος ἀπήλ- 

λαξεν αὐτοὺς τοῦ δέους τούτου. Ἰσυμααρασκεναράμωνάα 

γὰρ δύναμιν " ὅσην οἷός τ᾽ ἦν πλείστην, καὶ στρατεύσας 

ἐπ᾿ αὐτούς, ἀπῆλθεν ἐκέϊθεν οὐ μόνον ἡττηθείς, ἀλλὰ καὶ 

καταγελασθεὶς καὶ δόξας οὔτε βασιλεύειν οὔτε στρατη- 
" 

ἢ συμβουλεύω G. vulg. συμβου- ὁ αὐτῷ πόλεων ἐγκρατής Θ. 60 Ὁ 
teri αὐτῷ κύριός. 

᾿ ἑκατέρου τὴν G. νυΐᾳ, ἑκατέρου Ρ οὐδεὶς ὅστις G. vulg. οὐκ ἔστιν 
καὶ ἄρον ὅστις. 

Κ τὴν πόλιν G. vulg. τήν τε πό- 4 γὰρ ἀφειστήκει μὲν G. vulg. 

νυ. ——— 
1 τὴν Λακεδαιμονίων G. vullg. τ συμπαρασκευασάμενος G. vulg. 

τὴν τῶν Λακεδαιμονίων. συναγαγών. 
τι ἅπασαν---ἐξέλαβεν G. vulg. 5 ὅσην οἷός τ᾿ ἦν πλείστην G. 

πᾶσαν----ἔλαβεν. 7* πλείστην ὅσην οἷός τ᾽ ἦν. 
Ὁ ἄλλων G. vulg. Ἑλλήνων. 
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119 γεῖν ἄξιος εἶναι. Τὰ τοίνυν περὶ Κύπρον καὶ Φοινίκην 

καὶ Κιλικίαν καὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον, ὅθεν ᾿ ἐχρῶντο ναυ- 
τικῷ, τότε μὲν υ ἦν βασιλέως, νῦν δὲ τὰ μὲν ἀφέστηκε, e 

τὼ δ᾽ ἐν πολέμῳ καὶ κακόϊς τοσούτοις ἐστίν, ὥστ᾽ ἐκείνω 
μὲν μηδὲν εἶναι " τούτων τῶν ἐθνῶν χρήσιμον, σοὶ δ᾽, ἣν 
— πρὸς αὐτὸν βουληθῆς, συμφόρως ξεν. Καὶ 

μὴν ̓Ιδριέα᾿ γε τὸν —— τῶν νῦν περὶ τὴν ἥπειρον 

— δυσμενίστερον εἶναι τοῖς βασιλέως σρόγμαε! 

τῶν πολεμούντων" ἢ ἡ πάντων γ᾽ ἂν εἴη σχετλιώτατος, εἰ 103 
μὴ βούλοιτο " καταλελύσθαι ταύτην τὴν ἀρχὴν τὴν αἰκε- 

[ σαμένην μὲν τὸν ἀδελφόν; πολεμήσασαν δὲ πρὸς αὐτόν, 
ἅπαντα δὲ τὸν χρόνον ἐπιβουλεύουσαν καὶ " βουλομένην 

| τοῦ τε σώματος αὐτοῦ καὶ τῶν χρημάτων ἁπάντων γενέ- 

iaꝛi oba⸗ κυρίαν: ὑπὲρ ὧν δεδιὼς ΠΟΘΕΝ θερα- 
᾿πεύειν αὐτὸν καὶ χρήματα πολλὰ καθ᾽ " ἕκαστον τὸν 
ἐνιωυτὸν ἀναπέμπειν" εἰ δὲ σὺ διαβαίης εἰς τὴν ἤπειρον, Ὁ 

ἐκεῖνός τ᾽ ἂν ἄσμενος ἴδοι βοηθὸν ἥκειν αὑτῷ σε νομίζων, 

τῶν τ᾽ ἄλλων σατραπῶν πολλοὺς ἀποστήσεις, ἣν ὑπόσχη 

τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς, καὶ τοὔνομα τοῦτο διασπείρης εἰς 
οἰ τὴν ̓ Ασίαν, ὁ περ εἰς τοὺς Ἕλληνας εἰσπεσὸν καὶ " τὴν 

122. Ἔτι δ᾽ ἂν πλείω λέγειν ἐπεχείρουν, ὃν τρόπον πολε- 

μῶν τάχιστ᾽ ἂν περιγένοιο τῆς τοῦ βασιλέως δυνάμεως" 
νῦν δὲ φοβοῦμαι μή τινες ἐπιτιμήσωσιν ἡμῖν, εἰ μηϑὲνς 

. Ἔ ἐχρῶντο ναυτικῷ ΕΑ. vulg. ἐ- — — 
χρῶντο τῷ ναυτικῷ. : —— vulg. βουλευὸ- 
Ὁ. ἦν βασιλέως G. vulg. ἦν μετὰ μένην. 

᾿ ζῶν ἐνιαυτὸν G. vulg. 
αι φώτων τῶ» ὀϑνῶν ΘΟ. νυϊβι τὸν ἕκαστον ἐνιαυτόν. 

ἐθνῶν τούτων. ς τὴν ἡμετέραν καὶ τὴν Λακεδαι- 
εἴ οτυκ ἀρωδος vulg. πάντων μονίων ἀρχὴν G. vulg. τὴν ἡμέτέραν 

ἄν, ἀρχὴν καὶ τὴν Λακεδαιμονίων 
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πώποτε ὃ μεταχειρισάμενος τῶν στρατηγικῶν γῦν τολμῴην 
σοὶ παραινῶν τῷ πλέϊστα καὶ μέγιστα διαπεπραγμένῳ 

κατὰ πόλεμον. ὥστε περὶ μὲν τούτων οὐδὲν οἶμαι δὲν 

123 πλείω λέγειν᾽ περὶ δὲ τῶν ἄλλων, “ ἡγούμαι τόν τε πα- 

τέρα ' σου καὶ τὸν κτησάμενον τὴν βασιλείαν καὶ τὸν τοῦ 
γένους ἀρχηγόν, εἰ τῷ μὲν εἴη " θέμις, οἱ δὲ δύναμιν λά- 
βοιεν, τῶν αὐτῶν ἂν τούτων γενέσθαι συμβούλους ὧν περὰ 
ἐγώ. χρῶμαι δὲ τεκμηρίοις ἐξ ὧν διαπεπραγμένοι τυγ- 

124 χάνουσιν. ὅ τε γὰρ πατήρ σου πρὸς τὰς πόλεις ταύτας, 
αἷς σοὶ παραινῶ προσέχειν τὸν νοῦν, πρὸς ἁπάσας οἰ- 
κείως εἴχεν' ὅ τε κτησάμενος τὴν ἀρχήν, μέϊζον φρονήσας 
τῶν αὑτοῦ πολιτῶν καὶ μοναρχίας ἐπιθυμήσας, οὐχ ὁ- 
μοίως ἐβουλεύσατο τοῖς πρὸς τὰς τοιαύτας φιλοτιμίας 

125} ὁρμωμένοις. οἱ μὲν γὰρ ἐν ταῖς ' αὑτῶν πόλεσι στάσεις 

καὶ " τωραχὰς καὶ σφαγὰς ἐμποιοῦντες ἐκτῶντο τὴν τι- 6 
μὴν ταύτην, ὁ δὲ τὸν μὲν τόπον τὸν Ἑλληνικὸν ὅλως εἴασε, 

τὴν δ᾽ ἐν Μακεδονίω βασιλείαν κατασχεῖν ἐπεθύμησεν" 
ἠπίστατο γὰρ τοὺς μὲν “Ἕλληνας οὐκ εἰθισμένους ὑπομέ- 
νειν τὰς μοναρχίας, τοὺς δ᾽ ἄλλους οὐ δυναμένους ἄνευ 
τῆς τοιαύτης δυναστείας δὲοικεῖν τὸν βίον τὸν σφέτερον 1οΆ4 

126 αὐτῶν. καὶ γάρ τοι συνέβη διὰ τὸ γνῶναι περὶ τούτων 

ο΄ αὐτὼν ἰδίως καὶ τὴν βασιλείαν γεγενῆσθαι πολὺ τῶν ἄλ-“᾿ 

λῶν ἐξηλλαγμένην᾽ μόνος ' γὰρ Ἑλλήνων οὐχ, ὁμοφύλου 
γώους " ἄρχειν ἀξιώσας μόνος καὶ διαφυγέϊν ἠδυνήθη 

4 μεταχειρισάμενος τῶν στρατίω- δ᾽ ὁρμωμένοις G. νυὶσ. ὡρμημέ- 
τικῶν νῦν τολμῴην. σοι ἃ. vulg. με- νοις. ; 
ταχειρισάμενοι τῶν στρατηγικῶν σοι ἱ αὐτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. 
τολμῶμεν. Κ ταραχὰς καὶ σφαγὰς G. vulg. 

“ ἡγοῦμαι τόν G. vulg. ἡγοῦμαι — ——* 
ἀρκεῖν πρὸς παράδειγμα τόν. 1 γὰρ Ἑλλήνων G. vulg. γὰρ 
ἢ σου. σοι. τῶν εὔτλλήαν. 
Ε θέμις Ε. vulg. λέγειν — "ἄρχειν ἀξιώσας G. vulg. ἀξι- 

Η. ὙγοΪῆο βουλομένῳ λέγειν. ἡ ὥσας ἄρχειν. 
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127 τοὺς κινδύνους τοὺς περὶ τὰς μοναρχίας γιγνομένους. τοὺς 
μὲν γὰρ ἐν τοῖς Ἕλλησι τοιοῦτόν τι διαπεπραγμένους εὕ- 

βοίμεεν ἂν οὐ μόνον αὐτοὺς διεφθαρμένους, ἀλλὰ καὶ τὸν 

Ἢ γένος αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων ἠφανισμένον, ἐκῶνον δ' αὐτῷ τ᾽ 
ἐν εὐδαιμιονίῳ. τὸν βίον διάγοντα, τῷ τε γένει καταλι- 

πόντω τὰς αὐτὰς τιμὼς ἅσπερ αὐτὸς εἶχεν. 
1.88 Περὶ τοίνυν Ἡρακλέους, οἱ μὲν ἄλλοι τὴν ἀνδρίαν 

ὑμνοῦντες αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄθλους ἀπαριθμοῦντες διατε- 
λοῦσι, περὶ δὲ τῶν ἄλλων τῶν τῇ ψυχῇ προσόντων ὠγα- 
βῶν οὐδεὶς οὔτε τῶν ποιητῶν οὔτε τῶν λογοποιῶν οὐδεμίαν 

129 φανήσεται μνείαν πεποιημένος. ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ μὲν τόπονς 
ἴδιον καὶ παντάπασιν " ἀδιεξέργαστον, οὐ μικρὸν οὐδὲ 
κενόν, ἀλλὼ πολλῶν μὲν ἐπαίνων καὶ καλῶν πράξεων 
γέμοντα, ποθοῦντα δὲ τὸν “ ἀξίως ἂν δυνηθέντα διαλεχβη- 

᾿ϑονᾶς περὶ αὐτῶν. ἐφ᾽ ὃν εἰ μὲν νεώτερος ὧν ἐπέστην, ῥᾳ- 
δίως ἂν ἐπέδειξα τὸν πρόγονον ὑμῶν καὶ τῇ φρονήσει καὶ 
τῇ Ρ φιλοτιμίᾳ, καὶ τῇ δικαιοσύνῃ πλέον διενεγκόντα πάν- 

τῶν τῶν προγεγενημένων ἢ τῇ ῥώμη τῇ τοῦ σώματος" νῦν 
δ᾽ ἐπελθὼν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κατιδὼν τὸ πλῆθος τῶν ἐγόν- ἃ 
τῶν εἰπεῖν, τήν τε δύναμιν τὴν παροῦσάν μοι κατεμεμ- 
ψάμην καὶ τὸν λόγον ἡσθόμην “ δὶπλάσιον ἂν γενόμενον 

131 τοῦ νῦν ἀναγιγνωσκομένου. τῶν μὲν οὖν ἄλλων " ἀπέστην 

διὰ τὰς αἰτίας ταύτας, μίαν δὲ πρᾶξιν ἐξ αὐτῶν ἔλω- 
βον. ἢ περ. ἦν “μηξιυγοιμὲ μὐὰ φρέσουενβῴς " προει- 
βημένοις, τὸν δὲ καιρὸν ᾿ ἔχουσα — σύμμετρον τοῖς 

γὺν λεγομένοις. 

132 Ἐκεῖνος γὰρ ὁρῶν τὴν Ἑλλάδα —— καὶ στάσεων 

κΔλκξωμοννοῦ ἰὠξηνωγωα. ᾿ ἀπέστην διὰ G. να]ᾳ. ἀφέξο- 

Σ ἀξ ἀπίως αἰαὶ διῖος, α. Θ.  ".προωρημώνοις. Θ. νυὶρ. εἰρημές 
ν᾿ φιλοτιμίᾳ G. vulg. φιλοσοφίᾳ. νοις. 
4 διπλάσιον G. vulg. — τ ἔχουσα] ἔχοντα pr. G. 
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καὶ πολλῶν ἄλλων κακῶν μεστὴν οὖσαν, παύσας ταῦτα 
καὶ διαλλάξας τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλας ὑπέδειξε τόϊς 

ἐπιγιγνομένοις, μεθ᾿ ὧν χρὴ καὶ πρὸς οὺς δεϊ τοὺς πολέ- 
1343 μους ἐκφέρειν. " ποιησάμενος γὰρ στρατείαν ἐπὶ Τροίαν, 

ἥ περ εἶχε " τότε μεγίστην δύναμιν τῶν περὶ τὴν ᾿Ασίαν, το 5 

τοσοῦτον διήνεγκε τῇ στρατηγίᾳ τῶν πρὸς τὴν αὐτὴν ταύ- 

τὴν ὕστερον πολεμησάντων, ὅσον οἱ μὲν μετὼ τῆς τῶν 
Ἑλλήνων δυνάμεως ἐν ἔτεσι δέκα μόλις αὐτὴν ἐξεπολιόρ- 
κησαν, ὁ δ᾽ ἐν ἡμέραις ἐλάττοσιν ἢ τοσαύταις καὶ με 
ὀλίγων στρατεύσας. ῥαδίως αὐτὴν κατὰ κράτος εἷλεν. 

"Ἢ 34 καὶ μετὼ ταῦτω τοὺς βασιλέας τῶν ἐθνῶν τῶν ἐφ᾽ ἑκώ- 
τέρας τῆς ἡπαίρου τὴν —“ κατοικούντων ἅπαντας Ὁ 

ἀπέκτεινεν" οὺς οὐδέποτ᾽ ἂν διέφθειρεν, εἰ μὴ καὶ τῆς δὺ- 
νάμεως αὐτῶν ἐκράτησεν. ταῦτα δὲ πράξας τὰς στήλας 
τὰς Ἡρακλέους καλουμένας ἐποιήσατο, τρόπαιον μὲν 
τῶν βαρβάρων, μνημεῖον δὲ τῆς. ἀρετῆς αὑτοῦ καὶ τῶν 

κινδύνων, ὅ — δὲ τῇ —* τῶν Ἑλλήνων χώρας. 

13 5 Τούτου δ᾽ ἕνεκά σοι περὶ τούτων διῆλθον, ἵνα μῶν ὅτι 

σε τυγχάνω τῷ λόγῳ — ἐπὶ τοιαύτας πράξεις; 
ἃς ἐπὶ τῶν ἐγγὼν οἱ πρόγονοί σου φαίνονται κάλλιστωςο 
προκρίναντες. ἅπαντας μὲν οὖν χρὴ τοὺς νοῦν ἔχοντας 
Υ τὸν κράτιστον ὑποστησαμένους πειράσθαι γίγνεσθαι τοι- 
ὕτους, μάλιστα δὲ σοὶ προσήκει. τὸ γὰρ " μὴ δέν ἀλ- 

λοτρίοις χρῆσθαι παραδείγμασιν, ἀλλ᾽ " οἰκεῖον ὑπάρ- 

χειν, πῶς οὐκ εἰκὸς ὑπ᾿ αὐτοῦ σε παροξύνεσθαι, καὶ 

Ὁ φιλονικεῖν ὅπως τῷ προγόνῳ σαυτὸν ὅμοιον “πάρα- 

ἢ ποιησάμενος γὰρ Ὁ. vulg. déo. 
γὰρ ῥαθυμήσας ποιησάμενος δέ. 8 οἰκεῖον} οἰκεῖα mavult Coraſs. 

: * τότε μεγίστην G. vulg. μεγί- Ὁ φιλονικεῖν G. vulg. φιλονει- 
στὴν τότε. κεῖν. ᾿ 
ΟΥ̓ πὸν κράτιστον ἃ. vulg. τὸ “ παρασκευάσεις] παρασκευάσης 
— α.-.: ; 

2. μὴ δεῖν G. vulg. μηδὲ vel μη- 
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136 σκευάσεις ; λέγω δ᾽ οὐχ, ὡς δυνησόμενον ἁ ἁπάσας — 

μήσασθαι τὰς Ἡρακλέους πράξεις. (οὐδὲ ὁ γὰρ ἂν τῶνὰ 
θεῶν ἔνιοι δυνηθέϊεν)" ἀλλὼ κατά γε τὸ τῆς ψυχῆς ὅθος 

— μγαψβοριυδαγἀηναρήφηνσυρραδωα τοὺς 

Ἕλληνας, δύναι ἂν ὁμοιωβῆναι τοῖς ἐκείνου " βουλήμα- 
137 σὰν. ἔστι δέ σοι πυλῶν τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένοις τυ- 

χεῖν δόξης, οἵας ἂν αὐτὸς S ῥᾷον γάρ ἐστιν 

ἐκ τῶν παρόντων κτήσασθαί " σε τὴν ' καλλίστην, "ἢ ἐξ 
ὧν παρέλαβες ἐπὶ ' τὴν νῦν ὑπάρχουσαν προελθεῖν. σκέ- 

͵ ᾽ 

ἐστιν, ἀλλὰ μετὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τούτους πρὸς οὺς 
προσήκει τοὺς ἀφ᾽ Ἡρακλέους γεγονότας πολεμέειν. 

1438. Καὶ μὴ — εἰ διὼ παντός σε τοῦ λόγου πειρῶ" 

᾿ μαι προτρέπειν ᾿ ἐπί τε τὰς εὐεργεσίας τὰς τῶν Ελλήνων τού 

καὶ " πραότητα καὶ φιλανθρωπίαν ὁρῶ γὰρ τὰς μὲν 
χαλεπότητας λυπηρὰς οὔσας καὶ τοῖς ἔχουσι καὶ τοῖς 
ἐντυγχάνουσι, τὼς δὲ πραότητας οὐ μόνον “ ἐπὶ τῶν ἀν- 
βρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἁπάντων εὐδοκιμούσας, 

139 ἀλλὼ καὶ τῶν θεῶν τοὺς μὲν τῶν ἀγαθῶν ἢ αἰτίους ἡμῖν 
ὄντας Ὀλυμπίους προσαγορευομένους, τοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς Ὁ 
συμφοραῖς καὶ ταῖς τιμωρίαις τεταγμένους δυσιχερεστές- 
ρας τὰς ἐπωνυμίας ἔχοντας, καὶ τῶν μὲν καὶ τοὺς ἰδὲώ- 

ὁ γὰρ ἀν τῶν 6. ἔ. δωηβᾶνν . τὴν ὑπάρχρυσαν. J 
vulg. οὐδὲ γὰρ τῶν 8. ἔ. δυνηθεῖεν τ ἐπί τε τὰς εὐεργεσίας τὰς τῶν 
ἄν. G. vulg. ἐπὶ τὰς εὐεργεσίας τῶν. 

6. βουλήμασιν G. vulg. βουλεύ- Ὁ φραότητα καὶ φιλανθρωπίαν ἃ. 
μασιν . πρᾳότητας καὶ φιλανθρωπίας. 

ε G. vulg. βουληθείης 9 ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλ- 
ΒΕ ῥᾷον] ῥάιδιον α λων ζώων G. vulg. ἐπὶ τῶν ζώων καὶ 

σε] οπι. G τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων. 
ἱ καλλίστην) καλλίστην δόξαν G. Ρ αἰτίους ἡμῖν G. νυ]ε. ἡμῖν αἰ- 
κ ἢ ἐξ S. νυῖρ ἥπερ τίους. 



140 ΤΞΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. V. 

τας καὶ τὰς πόλεις καὶ νεὼς καὶ βωμοὺς ἱδρυμένου, 
τοὺς δ᾽ “ οὔτ᾽ — ———— θυσίαις τιμῶ: 

140 μένους, ἀλλ᾽ ἀποπομπὰς αὐτῶν "ἡμᾶς ποιουμένους. ὧν 
ἐνθυμούμενον ἐθίζειν " σαυτὸν χρή, καὶ ἡ μελετᾶν ὅπως ἔτι 
μᾶλλον ἢ νῦν τοιαύτην ἅπαντες περὶ σοῦ τὴν “γνώμην 

ἕξουσιν. χρὴ δὲ τοὺς μείζονος δόξης τῶν ἄλλων ἐπιθυ- 
μοῦντας ἡ περιβάλλεσθαι μὲν τῇ διανοία τὰς πράξεις δυ- 

γατὰς μέν, εὐχῇ δ᾽ ὁμοίας, ἐξεργάζεσθαι δὲ ζητεῖν αὐτὰς 
ὅπως ἂν οἱ καιροὶ παραδιδῶσιν. 

(41 Ἔκ πολλῶν δ᾽ ἂν κατανοήσειας ὅτι δέϊ τοῦτον τὸν 

τρόπον πράττειν, μάλιστα δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Ιάσονι συμβάντων. 
ἐκέϊνος γὰρ οὐδὲν τοιοῦτον οἷον σὺ κατεργασάμενος μεγί- 
στῆς δόξης ἔτυχεν, οὐκ ἐξ ὧν ἔπραξεν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἔφη- 
'σεν᾽ ἐποιεῖτο γὰρ τοὺς λόγους ὡς εἰς τὴν ἤπειρον 

142 σόμενος καὶ βασιλέϊ πολεμήσων. ὅπου δ᾽ ᾿Ιάσων λόγῳ ἃ 
μόνον χρησάμενος οὕτως αὑτὸν ηὔξησεν, ποίαν τινὰ χρὴ 
προσδοκῶν περὶ σοῦ γνώμην αὐτοὺς ἕξειν, ἢν ἔργω ταῦτα 

πράξῃς, καὶ μάλιστα μὲν πειραβῆς ὅλην τὴν βασιλείαν 
u ἑλέν, εἰ δὲ μή, χώραν ὅτι πλείστην ἀφορίσασθαι καὶ 

διαλαβεῖν ν τὴν ᾿Ασίαν, “ ὡς “Ἀόγουσί τινες, ἀπὸ Κιλικίας 

μέχρι Σινώπης, πρὸς δὲ τούτοις κτίσαι πόλεις " ἐπὶ τού- e 

τῷ τῷ τόπῳ, καὶ κατοικίσαι τοὺς νῦν πλανωμένους δὲ 

ἔγδειων τῶν καθ᾽ ἡμέραν καὶ λυμαινομένους οἷς ἂν ἐντύ- 

143 χωσιν. οὕς εἰ μὴ 7 παύσομεν ἀθροιζομένους βίον " αὐτοῖς 

ἱκανὸν πορίσαντες, λήσουσιν ἡμᾶς τοσοῦτοι γενόμενοι τὸ 

222 — αὐάλῳ ἀδε᾽ εὐχίεῖς Υ ὡς 6. νας. ἥν. 
α. ' * ἐπὶ τούτῳ τῷ τόπῳ α. rulg. 

τ ἡμᾶς) om. pr. G. ἐν τῷ τόπω τούτῳ; ΄΄. 
5. σαυτὸν G. vulg. σεαυτόν. Υ παύσομεν G. vulg- παύσωμεν. 
t περιβάλλεσθαι ἃ. vulg. περι- 2. αὐτοῖς ἱκανὸν πορίσαντες G. 

βαλέσθαι. ν vulg. ἱκανὸν αὐτοῖς εἰσπορίσαντες. 

ἃ ἑλεῖν} ἀνελεῖν * 



Ρ. 107. ΦΙΛΙΠΠΟΣ. - 141 

πλῆθος, ὥστε μηδὲν ἧττον αὐτοὺς εἶναι φοβεροὺς τοῖς 
Ἕλλησιν ἢ τοῖς βαρβάροις" ὧν οὐδεμίαν ποιούμεθα πρό- 107 

οιάν, ἀλλ᾽ ἀγνοοῦμεν κοινὸν φόβον καὶ κίνδυνον ἅπασιν 
144 ἡμῖν αὐξἀνόμενον: ἔστιν οὖν ἀνδρὸς μέγα φρονοῦντος καὶ 

φιλέλληνος καὶ ποῤῥωτέρω τῶν ἄλλων τῇ διανοίᾳ καθο- 

᾿ρῶντος, ἀποχρησώμενον τοῖς τοιούτοισ: πρὸς τοὺς βαρβά- 
ρους, καὶ χώραν ἀποτεμόμενον τοσαύτην ὅσὴν ὀλίγῳ πρό- 

τερον εἰρήκωμεν, ἀπαλλάξαι τε τοὺς " ξενιτευομένους τῶν 
κακῶν ὧν αὐτοί τ᾽ ἔχουσι καὶ τόϊς ἄλλοις παρέχουσι, Ὁ 
καὶ πόλεις ἐξ αὐτῶν συστῆσαι, καὶ ταύταις " ὁρίσαι τὴν 

145 Ἑλλάδα καὶ προβωλέσθωι " πρὸ ἁπάντων ἡμῶν. “ταῦτα 

γὰρ πράξας οὐ μόνον ἐκείνους εὐδαίμονας ποιήσεις, ἀλλὰ 
καὶ πάντας ἡμᾶς εἰς ἀσφάλειαν καταστήσεις. ἣν δ᾽ 
οὖν τούτων διωμάρτης, ἀλλ᾽ ἐκεῖνό γε ῥαδίως ποιήσεις, 

τ46τὰς πόλεις τὰς τὴν ᾿Ασίαν κατοικούσας ἐλευθερώσεις. ὅ 
— —— καὶ μόνον ἐπιχειρήσῃ, 
οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ " μᾶλλον τῶν ἄλλων εὐδοκιμήσεις, καὶ 
δικαίως, ἥν περ ᾿ αὐτός τ᾽ ἐπὶ ταῦθ᾽ ὁρμήσῃς καὶ τοὺς 

Ἑλληνᾶς προτρέψνης" ἐπ οὐ γετς οὐκ ἂν εἰκότως τὰ 
—— θαυμάσειε καὶ καταφρονήσειεν ἡμῶν, ὅπου 

παρὼ μὲν τὸὶς βαρβάροις, οὺς ὑπειλήφαμεν μαλακοὺς 
εἶναι καὶ πολέμων ἀπείρους καὶ διεφθαρμένους ὑπὸ τῆς 

τρυφῆς, ἄνδρες ᾿ἐγγεγόνασιν οἱ τῆς Ἑλλάδος ὅ ἄῤχειν 
ἠξίωσαν, τῶν δ᾽ "᾽ Ἑλλήνων οὐδεὶς ἱ τοσοῦτον πεφρόνηκεν ἃ 

148 ὥστ᾽ ἐξιχείρησαι τῆς ̓ Ασίας ἡμᾶς ποιῆσαι κυρίους, ἀλλὰ 

τόσουτον αὐτῶν ἀπολελειμμένοι τυγχάνομεν, ὥστ᾽ ἐκέϊνοι 

«᾿ ἐρποιμδωῃ πρυτονμόας,ἠ " ἐγογασιν Ὁ. νεῖ, γεγόας 

Ὁ ὁρίσαι G. vuls ἐχυρῶσαι. ὁ διρμυ δέω Φ᾿ νὸς δ. 
5 «ρὲ πρὸς Θ. σαν ἄρχειν. μῆλο μέ 6. Ὁ «βλλήρω»Ἱ ἄλλων 6. 
ὁ αὐτός τ᾽ ἐπὶ ταῦθ᾽ G. vulg. ἐ προδοῦτον G. vulg. τοσοῦτο, 



142 ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. V 

μὲν οὐκ ὠκνήσαν οὐδὲ προύπάρζαι τῆς ἔχθρας τῆς πρὸς 
τοὺς Ἕλληνας, ἡμεῖς δ᾽ οὐδ᾽ ὑπὲρ ὧν κακῶς ἐπάθομεν 
κ ἀμύνεσθαι τολμῶμεν αὐτούς, ἀλλ᾽ ὁμολογούντων ἐκεΐ- 
νων ἐν ὥπασι τόϊς πολέμοις μήτε στρωτιώτας ἔχειν μήτε 
στρατηγοὺς μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν τῶν εἰς τοὺς κινδύνους 'χρη- 

140 σίμων, ἀλλὰ ταῦτω πάντω παρ᾿ ἡμῶν μεταπεμπομένων,Θ 
εἰς τοῦθ᾽ ἥκομεν ἐπιθυμίας τοῦ κακῶς ἡμᾶς αὐτοὺς ποι-“ 
ἔν, ὥστ᾽ ἐξὸν ἡμῖν τἀκείνων ἀδεῶς ἔχειν πρὸς ' ἡμᾶς τ᾽ 

αὐτοὺς περὶ μικρῶν πολεμοῦμεν, καὶ τοὺς ἀφισταμένους 
τῆς ἀρχῆς τῆς βασιλέως συγκαταστρεφόμεθα, καὶ λε- 

λήθαμεν ἡ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐνίοτε μετὰ τῶν πατρικῶν ἐχθρῶν τοϑ 

τοὺς τῆς αὐτῆς συγγενείας μετέχοντας ἀπολλύναι ζη- 

τοῦντες, 
150 Δι καὶ σοὶ νομίζω συμφέρειν οὕτως ἀνάνδρως. —* 

μένων τῶν ἄλλων προστήναι τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς ἐκέὶ- 

γον. προσήκει δὲ τὸς μὲν ἄλλοις τόςς ἀφ᾽ ἩἩρωκλέους 

πεφυκόσι καὶ τοῖς ἐν πολιτείας καὶ νόμοις ἐνδεδεμένοις 

ἐκείνην τὴν πόλιν στέργειν, ἐν ἡ τυγχάνουσι κατοικοῦντες, 

σὲ δ᾽ ὥσπερ ἄφετον γεγενημένον "' ὥπασαν τὴν Ἑλλάδα 

πατρίδα νομίζειν, " ὥσπερ ὁ γεννήσας ὑμᾶς, καὶ κινδυ- Ὁ. 
νεύειν ὑπὲρ αὐτῆς ὁμοίως ὥς περ ὑπὲρ ὧν μάλιστα σπου- 
δάζεις. x 

αἀξι Ἴσως δ᾽ ἄν τινες ἐπιτιμήσαΐί μοι τολμήσειαν τῶν οὐ- 
δὲν ἄλλο δυναμένων ἢ τοῦτο ποιεῖν, ὅτι σὲ προειλόμην 
παρακαλεῖν " ἐπί τε τὴν στρατείαν τὴν ἐπὶ τοὺς βαρβά- 
ροὺς καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν τῶν Ἑλλήνων, παραλιπὼν 

τοατὴν ἐμαυτοῦ πόλιν. ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν πρὸς ἄλλους τινὰς 

Κ ἀμύνεσθαι G. vulg. ἀμύνα- τὰ ἅπασαν G. νυὶρ, πᾶσαν. 
σθαι. ΜΟΥ * π ὥσπερ ὑπὲρ G. vulg. ὡς περί. 

1 ἡμᾶς τ᾽ αὐτοὺς G. vulg. ἡμᾶς Ὁ. ἐπί τε] ἐπὶ G. 
αὐτούς. 
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' πρότερον ἐπεχείρουν. διαλέγεσθαι περὶ τούτων ἢ πρὸς τὴνς 
Ρ πατρίδα τὴν τρὶς τοὺς Ἕλληνας ἐλευβερώσασαν, δὶς 

μὲν ἀπὸ τῶν βαρβάρων, ἅπαξ δ᾽ ἀπὸ τῆς Λακεδαιμο- 
νίων ἀρχῆς, ὡμολόγουν ἂν πλημμελέϊν᾽ νῦν δ᾽ “ ἐκείνην 
μὲν φανήσομαι πρώτην ἐπὶ ταῦτα προτρέπων ὡς ἠδυνά-- 
μήν μετὼ πλείστης σπουδῆς, αἰσθανόμενος δ᾽ ἔλαττον 
αὐτὴν φροντίζουσαν τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένων ἢ τῶν ἐπὶ 
τοῦ βήματος μαινομένων ἐκείνην μὲν εἴασα, τῆς δὲ πρα- ἃ 

153 γματείας οὐκ ἀπέστην. διὸ δικαίως ἄν με πάντες ἐπαι- 
νόϊεν, ὅτι τῇ δυνάμει ταύτη, χρώμενος ἣν ἔχων τυγχάνω, 
διατετέλεκω πάντα τὸν χρόνον πολεμῶν μὲν τῶς βαρβά- 

ροις, κατηγορῶν δὲ τῶν μὴ τὴν αὐτὴν " ἐμοὶ γνώμην ἔχον- 
τῶν, προτρέπειν δ᾽ ἐπιχειρῶν οὺς ἂν "ἐλπίσω μάλιστα 
δυνήσεσθαι τοὺς μὲν Ἕλληνας ἀγαθόν τι ποιῆσαι, τοὺς 

δὲ βαρβάρους ἀφελέσθαι τὴν ὑπάρχουσαν εὐδαιμονίαν. 
154 διόπερ. καὶ νὺν πρὸς σὲ ᾿ ποιώμωι τοὺς λόγους, οὐκ 

ἀγνοῶν ὅτι "τούτοις ὑπ᾽ ἐμοῦ μὲν λεγομένοις πολλοὶ φθο- — 
γήσουσι, τοῖς δ᾽ αὐτὸς τούτοις ὑπὸ σώ πραττομένοις 
ἅπαντες συνησθήσονται. τῶν μὲν γὰρ εἰρημένων οὐδεὶς 
κεκοινώνηκε, τῶν δ᾽ "ὠφελιῶν τῶν κατεργασθησομένων 
οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ οἰήσεται μεθέξειν. 

155 Σκέψαι δ᾽ ὡς αἰσχρὸν περιορᾷν τὴν ᾿Ασίαν ἄμεινον τορ 
πράττουσαν τῆς Εὐρώπης καὶ τοὺς βαρβάρους εὐπορωτέ- 
ρους Υ τῶν ἝἙλλήων ὄντας, ἔτι δὲ τοὺς, μὲν ἀπὸ Κύρου 

τὴν ἀρχὴν ἔχοντας, ὃν ἡ μήτηρ εἰς τὴν ὁδὸν ἐξέβαλε, 
"βασιλέας μεγώλους προσαγορευομένους, τοὺς δ᾽ ἀφ᾽ 

δ ἈΡΗ͂Ν δ στυθηαν ἐν- τ λάεμο δύ ἀν μὰν Θανεὶς. 
τοῦ τὴν ν τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ. 

4 ἐκείνην μὲν φανήσομαι πρώτην δ α ὠφελειῶν 
G. vulg. ἐκείνην φανήσομαι πρῶτον. Υ Ἑλλήνων ὄντας G. vulg 

τ ἐμοὶ ἃ. . μοι. ὄντας τῶν “Ἑλλήνων. 
5. ἐλπίσω G. —* ἐλπίζω. : βασιλέας G. vulg. βασιλεῖς. 

Ἢ τ φοιοῦμᾳι} ποιήσομαι ἃ. 
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Ἡρακλέους πεφυκότας, ὅν ὁ γεννήσας διὰ τὴν ἀρετὴν εἰς 
θεοὺς ἀνήγαγε, ταπεινοτέροις ὀνόμασιν ἢ ̓κείνους προσα- 
γορευομένους. ὧν οὐδὲν ἐατέον οὕτως ἔχειν, "ἀλλ᾽ ἀνα- Ὁ 
στρεπτέον καὶ μεταστατέον ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐστίν. 

156 Εὖ δ᾽ ἴσθι μηδὲν ἄν με τούτων ἐπιχειρήσαντά ὃ σε πεί- 
θειν, εἰ δυναστείαν μόνον καὶ πλοῦτον ἑώρων ἐξ αὐτῶν γε- 

νησόμενον" ἡγούμωι γὰρ τά γε τοιαῦτα καὶ νῦν σοι πλείω 
τῶν ἱκανῶν ὑπάρχειν, καὶ πολλὴν ἀπληστίαν ἔχειν ὅς τις 

προαιρεῖται κινδυνεύειν ὥστ᾽ ἢ ταῦτα λαβεῖν ἢ στερηθῆναι 

το τῆς ψυχῆς. ἀλλὰ γὰρ οὐ πρὸς τὰς τούτων κτήσεις ἀπο- 
βλέψας ποιοῦμαι τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ οἰόμενος ἐκ τούτων ς 
μεγίστην σοι καὶ καλλίστην γενήσεσθαι δόξαν. ἐνθυμοῦ 
δ᾽ ὅτι τὸ μὲν σῶμα θνητὸν ἅπαντες ἔχομεν, κατὰ δὲ τὴν 
“ εὐδοξίαν καὶ τοὺς ἐπαίνους καὶ τὴν φήμην “ καὶ τὴν μνή- 

μὴν τὴν τῷ χρόνω συμπαρακολουθοῦσαν ἀθανασίας μετα- 
λωμβάνομεν, ἧς ἄξιον ὀρεγομένους καθ᾽ ὅσον οἷοί τ᾽ ἐσμὲν 

158 ὁτιδῶν πάσχειν. ἴδοις δ᾽ ἂν καὶ τῶν ἰδιωτῶν τοὺς ἐπιει-- 

κεστάτους ὑπὲρ ἄλλου μὲν οὐδενὸς ἂν τὸ ζῆν ἀντικαταλ- 
λαξαμένους, ὑπὲρ δὲ τοῦ τυχεῖν καλῆς δόξης ἀποθνήσκειν ἃ 
ἐν τοῖς πολέμοις ἐθέλοντας, ὅλως δὲ τοὺς μὲν τιμῆς ἐπι- 

θυμοῦντας ἀεὶ μείζονος ἧς ἔχουσιν ὑπὸ πάντων ἐπαινου- 
μένους, τοὺς δὲ πρὸς ἄλλο τι “ τῶν ὄντων ἀπλήστως δια- 

κειμένους ἀκρατεστέρους καὶ φαυλοτέρους εἶναι δοκοῦν- 
τροτὰς. τὸ δὲ μέγιστον τῶν εἰρημένων, ὅτ᾽ συμβαίνει τοῦ 

μὲν πλούτου καὶ τῶν δυναστειῶν πολλάκις τοὺς ἐχθροὺς 

Κυρίους γίγνεσθαι, τῆς δ᾽ εὐνοίας τῆς παρὼ τῶν 'πολι-ε 

5. ἀλλ᾽ ἀναστρεπτέον καὶ μετα- ἀἃἋ καὶ τὴν μνήμη} Recepi hec 
στατέον G. vulg. ἀλλὰ μεταναστα- e G. 
τέον καὶ ἀναστρεπτέον. e τῶν ὄντων ἀπλήστως διακειμέ- 

» σε πείθειν G. vulg. πείθειν σε. γους Ε. vulg. “τῶν ἀνοήτως φιλουμέ- 
ε εὐδοξίαν] εὐλογίαν correctus νων τοῖς πολλοῖς ὁλοσχερῶς διακειμέ- 

G. pr. quid habuerit, non li- νους. 
quet. ἔ πολιτῶν] πολλῶν G. 
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. τῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν προειρημένων μηδένας ἄλλους 
καταλείπεσθαι κληρονόμους πλὴν τοὺς ἐξ ἡμῶν γεγονό- 
τάς. ὥστ᾽ ἡσχυνόμην ἄν, εἰ μὴ τούτων ἕνεκα " συνεβού- 
λευον καὶ τὴν στρατείαν ποιέεσθαι ταύτην καὶ πολεμέϊνττο 

καὶ κινδυνεύειν. 
Ιόο Οὕτω δ᾽ ἄριστα — περὶ τούτων, ὃ" ἣν ὑπολάβης 

μὴ μόνον τὸν λόγον ' τοῦτόν σε παρακαλεῖν, ἀλλὰ καὶ 

τοὺς προγόνους καὶ τὴν τῶν " βαρβάρων ἀνανδρίαν καὶ 
τοὺς ὀνομωστοτάτους γενομένους καὶ δόξαντας ἡμιθέους 
᾿ — ΠΟΥ ὙΦ᾽ ͵ J 

εἶναι διῶ τὴν στρωτείων τὴν ἐπ᾿ ἐκείνους, μώλιστα δὲ 

πάντων τὸν καιρόν, ἐν ᾧ σὺ μὲν τυγχάνεις τοσαύτην δύ- 
νῶμιν κεκτημένος ὅσην οὐδεὶς τῶν τὴν Εὐρώπην ' κατοικη- 

Ω Ν ὰ δὲ ,΄ -Ἔ “ 2 
σώντων, πρὸς ὃν θὲ πολεμήσεις, "" οὕτω σφόδρα μεμιση- Ὁ 

μένος καὶ καταπεφρονημένος ὑφ᾽ ἁπάντων ὡς οὐδεὶς πώ- 
ποτε τῶν βασιλευσάντων. 

όι Πρὸ πολλοῦ δ᾽ ἂν ἐποιησάμην οἷόν τ᾽ εἶναι: " συνερᾶ- 

σαι τοὺς λόγους “ ἅπαντας τοὺς ὑπ᾽ ἐμοῦ περὶ τούτων 

Ρ εἰρημένους" μᾶλλον γὰρ “ ἂν "ἄξιος οὗτος ἔδοξεν εἶναι 
τῆς ὑποθέσεως. οὐ μὴν ἀλλὰ "σέ γε χρὴ σκοπεῖν ἐξ 

ἁπάντων τὰ συντείνοντα καὶ προτρέποντα πρὸς τὸν πόλε-ς 
“Ἢ . ἢ « Ν Ν »Ψὶ ͵ Ν Φ “(ὦ 

β μον τοῦτον᾽ “οὕτω γὰρ ἂν ἄριστῶ βουλεύσαιο περὶ αὐτῶν. 
162 Οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν βασιλέως 

e συνεβούλευον G. vulg. συνε- rectus G. vulg. ὅπως ἄν συνερανί- 
σε. σαιμι. 

᾿ ἣν Ὁ, νυΐᾳ, ἄν. ὁ ἅπαντας Θ.. νυΐᾳ. πάντας. 
τὶ τοῦτόν σε G. vulg. σε τοῦτον. Ρ Ψοοῖβ εἰρημένους primas lit- 
Κ᾿ βαρβάρων ἀνανδρίαν (ἃ. vulg. teras ἃ correctore habet G. 

πατέρων ἀνδρίαν. 4 ἂν om. G. 
Ἰ κατοικησάντων G. vulg. οἰκη- ᾿ ἄξιος οὗτος ἔδοξεν εἶναι G.vuls. 

σάντων. ἀξιόχρεως ἔδοξεν οὕτως ἣ πραγματεία. 
τὸ οὕτω σφόδρα μεμισημένον καὶ εἶναι. 

καταπεφρονημένον G. vulg. οὕτως 5 σέ γε G. νυἱρ΄. σέ τε. 
ἐστὶ σφόδρα μεμισημένος καὶ κατα- τ οὕτω γὰρ ἄν ἄριστα βουλεύσαιο 
πεφρονημένος. περὶ αὐτῶν] Addidi hæc sumpta 

n συνερασαι G. συγκεράσαι οοΥ- eG. 
VOL. II. ε" 
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ϑύναμιν ἄ ἄμαχον εἶναι γομίζουσιν᾽ ὧν ν ἄξων θαυμάζειν, εἰ 
τὴν ὑπ᾽ ἀνθρώπου βαρβάρου καὶ κακῶς τεθραμμένου 
" κατασταθέσαν καὶ συναχβέσαν ἐπὶ δουλεία, ταύτην 

ὑπ᾽ ἀνδρὸς Ἕλληνος καὶ περὶ τοὺς πολέμους πολλὴν 
ἐμπειρίαν ἔχοντος μὴ νομίζουσιν ἂν ἐπ᾽ ἐλευθερία διαλυ- 
βῆναι, καὶ ταῦτ᾽ εἰδότες ὅτι συστῆσαι μέν ἐστιν ἅπαντα ἃ 

χωλεπόν, " διαλῦσαι δὲ ῥέδιον. 

163 ᾿Ἐγθυμοὺ δ᾽ ὅτι μάλιστα τούτους τιμῶσιν ἅπαντες 
καὶ θαυμάζουσιν, οἵτινες ἀμφότερα " δύνανται, καὶ πολι- 

τεύεσθαι καὶ στρατηγεῖν. ὅταν οὖν ὁρῶς τοὺς ἐν μιᾷῶ πό- 

λει " ταύτην ἔχοντας τὴν φύσιν εὐδοκιμοῦντας, ποίους τι- 

νὰς χρὴ προσδοκῶν τοὺς ἐπαίνους ἔσεσθαι τοὺς περὶ σοῦ 
ῥηθησομένους, ὅταν φαΐνη ταῖς μὲν εὐεργεσίαις ἐν ἅπασιϑ 
τὸς Ἕλλησι πεπολιτευμένος, ταῖς δὲ στρατηγίαις τοὺς 

164 βαρβάρους κατεστραμμένος ; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι ταῦ- 

τῶ πέρας ἕξειν᾽ οὐδένα γὰρ ἄλλον ποτὲ δυνήσεσθαι μεί- 

ζω πρᾶξαι τούτων᾽ οὔτε γὰρ ἐν τόϊς Ἕλλησι " γενήσε-1τ 

σθαι τηλικοῦτον ἔργον, ὅσον ἐστὶ τὸ πάντως ἡμᾶς ἐκ το- 

σούτων πολέμων ἐπὶ τὴν ὁμόνοιαν — ore τᾶς 
βαρβάροις εἰκός ἐστι συστῆναι τηλικαύτην δύναμιν, ἤν 

: ΡΣ γὺν ὑπάρχουσαν καταλύσης. ὥστε “τῶν μὲν ἐπι- 

γιγνομένων οὐδ᾽ ἤν τις τῶν ἄλλων διενέγκη τὴν φύσιν, 

οὐδὲν ἕξει ποιῆσαι τοιοῦτον. ἀλλὰ μὴν ἥ τῶν γε προγεγε- 

νημένων ἔχω μὲν ὑπερβαλεῖν τὰς πράξεις τόϊς ἤδη διὰ Ὁ 

᾿ σοῦ κατειργασμένοις, “ οὐ γλίσχρως, ἀλλ᾽ ἀληθινῶς" 

" κατασταθεῖσαν] καταστραφεῖ- Ὁ οὔτε τοῖς G. vulg. οὔτ᾽ ἐν τοῖς. 
σαν ἃ. ς τῶν μὲν G. vulg. τῶν νῦν μέν. 

x διαλῦσαι] διαστῆσαι Ε. ἃ τῶν γε προγεγενημένων ἔχω μὲν 
Υ δυνανται G. vulg. ἂν δύνωνται. ὑπερβαλεῖν G. vulg. τῶν προγεγενη- 
2 ταύτην ἃ. — τοιαύτην. μένων ἔχομεν παραβαλεῖν. 

΄ " γενήσεσθαι G ἕ vulg. γεγενῆ- e οὐ γλίσχρως G. vulg. οὐκ αἰ- 
σθαι. σχρῶς. 
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ὅστις γὰρ ἔθνη τοσαῦτα τυγχάνεις κατεστραμμένος ὅσας 
οὐδεὶς πώποτε ' τῶν Ἑλλήνων πόλεις ὅ εἷλε, πῶς οὐκ ἂν 

πρὸς ἕκαστον αὐτῶν " ἀντιπαραλαβὼν ῥαδίως ἂν ἐπέ- 
166 δειξα μείζω σε κἀκείνων διωπεπρωγμένον; ἀλλὰ γὰρ 

εἱλόμην ἀποσχέσθαι τῆς τοιαύτης ἰδέας δὲ ἀμφότερα, 

διά τε τοὺς οὐκ εὐκαίρως αὐτῇ χρωμένους, καὶ διὰ τὸ μὴ 
βούλεσθαι ταπεινοτέρους ποιεῖν τῶν γὺν ὄντων τοὺς —⸗ 
θέους εἶναι νομιζομένους. 

᾿Ενθυμοῦ δ᾽, ἵνα τι καὶ τῶν ἀρχαίων — ὅτι τὸν 
' Ταντώλου πλοῦτον καὶ τὴν Πέλοπος ἀρχὴν καὶ τὴν Εὐ- 

ῥυσθέως δύναμιν οὐδεὶς ἂν οὔτε λόγων εὑρετὴς οὔτε ποιη- 
τὴς ἐπαινέσειεν, ' ἀλλὰ μετά γε τὴν Ἡρακλέους ὑπερ- 
βολὴν καὶ τὴν Θησέως " ἀρετὴν τοὺς ἐπὶ Ὑροίαν στρώ- 
τευσωμένους καὶ τοὺς ἐκείνοις ὁμοίους γενομένους ἅπαν- 

τόϑτες ἂν εὐλογήσειαν. ' καίτοι τοὺς ὀνομαστοτάτους καὶ 

τοὺς ἀρίστους αὐτῶν ἴσμεν ἐν μικροῖς πολιχνίοις καὶ νη- ἃ 
συδρίοις τὰς ἀρχὰς κατασχόντας. ἀλλ᾽ ὅμως ἰσόθεον 
" καὶ παρὰ πᾶσιν ὀνομαστὴν τὴν αὑτῶν δόξαν κατέλι- 
πον ἅπαντες γὰρ φιλοῦσιν οὐ τοὺς σφίσιν αὐτόϊς μεγί- 
στήν δυναστείαν ὃ κτησαμένους, ἀλλὰ τοὺς τοῖς Ἕλλησι 

πλείστων ἀγαθῶν αἰτίους γεγενημένους. 
Οὐ μόνον δ᾽ ἐπὶ τούτων αὐτοὺς ὄψει τὴν γνώμην ταύ. 

τὴν ἔχοντας, ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. ἐπεὶ καὶ τὴν πό- 
λιν ἡμῶν οὐδὲς ἂν ἐπαινέσειεν οὔθ᾽ ὅτι. τῆς θαλάττης ε 

᾿ τῶν Ἑλλήνων G. vulg. τῶν καὶ τούς. 
ἄλλων Ἑλλήνων. ᾿ καίτοι G. vulg. καί. 

ἔ εἶχε] εἶδε pr. G. w καὶ τοὺς ἀρίστους G. vulg. 
Ὁ ἀντιπαραβαλὼν] ἀντηταραβάλ- καὶ ἀμίσχους. 

λων α. πα καὶ παρὰ πᾶσιν G. vulg. καὶ 
Ἵ ἀλλὰ μετά γε G. vulg. ἀλλά πᾶσιν. 

γέ μετά. 5. κτησαμένους G. vulg. κεκτη- 
ἀκὴν τὸς. νυῖρ. ἀρετὴν μους. 
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ἥρξεν, οὔθ᾽ ὅτι Ῥ τοσοῦτον πλῆθος χρημάτων εἰσπράξασα 
* — ." ᾽ 7 δ ᾿ * *1* 

τοὺς συμμιώχους εἰς τὴν ὠκρόπολιν ἀνήνεγκεν, ὥλλώ μήν 

οὐδ᾽ ὅτι πολλῶν πόλεων ἐξουσίαν ἔλαβε, τὰς μὲν ἀνα- 

στάώτους ποιῆσαι, τὰς δ᾽ αὐξῆσαι, τὰς δ᾽ ὅπως “ ἐβου- 

170 λήθη διοικῆσαι" "πάντα γὰρ ταῦτα παρῆν αὐτῇ πράτ- 
τειν ἀλλ᾽ ἐκ τούτων μὲν πολλαὶ κατηγορίωι "κατ᾽ αὖ-τι2 

»“» ͵7 ᾿ δὲ t »“"- »"»7 7 ΓῚ ᾿ »"Ἢ 

τῆς γεγόνωσιν, ἐκ δὲ ' τῆς Μαραθῶνι μάχης " καὶ τῆς 
ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας, καὶ μάλισθ᾽ ὅτι τὴν. αὑτῶν ἐξέ- 
λιπὸν ὑπὲρ " τῆς τῶν “Ἑλλήνων σωτηρίας, ἅπαντες Υ αὐ- 

171 τὴν ἐγκωμιάζουσιν. " τὴν δ᾽ αὐτὴν γνώμην καὶ περὶ ΔΛα- 
δι 7 * ἣν * ⸗ 7 a “Ἢ "»" 

κεθωιμονίων ἔχουσιν καὶ γάρ ἐκείνων “ μάλλον ὡγώντῶι 

τὴν ἥτταν τὴν ἐν Θερμοπύλαις ἢ τὰς ἄλλας νίκας, καὶ 

τὸ τρόπαιον τὸ μὲν κατ᾽ ἐκείνων ὑπὸ τῶν βαρβάρων στα- Ὁ 
θὲν ἀγαπῶσι καὶ θεωροῦσι, τὰ δ᾽ ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
κατὼ τῶν ἄλλων οὐκ ἐπαινοῦσιν ἀλλ᾽ ἀηδῶς ὁρῶσιν. 
ε * Ὁ Ν Ν ᾽ “Ἢ 7 " Ν ν 

ἡγουντῶιΨ γὙῶρ τὸ μὲν ἀρετής εἰνῶι σήμειον, τῶ δὲ πλεον-- 

εξίας. 

᾿ιὴ2 Ταῦτ᾽ οὖν ἐξετάσας " ἅπαντα καὶ διελθὼν πρὸς αὑτόν, 
ἣν μέν τι τῶν εἰρημένων “ἥ μαλακώτερον 4 ἢ καταδεέ- 

στερον, “ αἰτιῶ τὴν ἡλικίαν τὴν ἐμήν, ἧ δικαίως ἂν ἅπαν-ς 

173 τες συγγνώμην ἔχοιεν". ἢν δ᾽ ὅ ὅμοια τοῖς πρότερον διαδε- 
ο΄ δομένοις, νομίζειν αὐτὰ χρὴ μὴ τὸ γήρας τοὐμὸν ον» 

— 

Ρ τοσοῦτον G. vulg. τοσοῦτο. duodecim litterarum capace. 
4 ἐβουλήθη G. vulg. ἠβουλήθη. Υ αὐτὴν] om. G. 
ἢ πάντα γὰρ ταῦτα G. * ri δ᾽ αὐτὴν] τὴν αὐτὴν . 

ταῦτα γὰρ ἅπαντα. 8. μᾶλλον ἄγαντα, Ὁ, vulg. ἄ- 
8. κατ᾽ αὐτῆς] κατὰ ταύτης ἃ. γανται μᾶλλον. 
1 τῆς Μαραθῶνι α. vulg. τῆς ἐν b ἅπαντα α. vuls. πάντα. 

Μαραθῶνι. ἢ Ὁ. vulg. εἴη. 
ἃ. καὶ τῆς ἐν Σαλαμῖνι Ο.. νυὶς. ἡ Οἱ νυῖς, καὶ. ᾿ 

καὶ Σαλαμῖνι. ε — τὴν ἡλικίαν τὴν. ἐμήν G. 
x τῆς τῶν Ἑλλήνων σωτηρίας) — vulg. ἀποβλέπειν εἰς τὴν ἡλικίαν τὴν 

Hæc ἃ correctore habet G. loco ἐμὴν δεῖ. 
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ἀλλὰ τὸ δαιμόνιον ὑποβαλεῖν, οὐκ ἐμοῦ φροντίζον, ἀλλὰ 

τῆς Ἑλλάδος κηδόμενον, καὶ ——— τε τῶν 

κωκῶν ἀπαλλάξαι. τῶν — καὶ σοὶ ' πολὺ μείζω 
174 περιθεγαι δόξαν τῆς γνὺν ὑπαρχούσης. οἶμαι δέ σε οὐκ 

ἀγνοεῖν ὃν τρόπον οἱ θεοὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων διοικοῦσιν. οὐ ἁ 

γὰρ αὐτόχειρες ὅ οὔτε τῶν ἀγαθῶν οὔτε τῶν κακῶν γίγνον- 
ται τῶν "συμβαινόντων αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἑκάστοις τοιαύτην 

ἔννοιαν ἐμποιοῦσιν, ὥστε δ᾿ ἀλλήλων ἡμῖν ἑκάτερα πα- 

175 ρωγίγνεσθαι τούτων. οἷον ἴσως καὶ γὺν τοὺς μὲν λόγους 
ἡμῖν ἀπένειμαν, ἐπὶ δὲ τὰς πράξεις σὲ τάττουσι, νομέ- 

ζοντες τούτων μὲν σὲ κάλλιστ᾽ ἂν ἐπιστατῆσαι, τὸν δὲ 
λόγον τὸν ἐμὸν ἥκιστ᾽ ἂν ὀχληρὸν γενέσθαι τοὺς ἀκούου- 

. ἡγοῦμαι δὲ καὶ τὰ πεπραγμένα πρότερον οὐκ ἂνς 
ποτέ σοι γενέσθαι τηλικαῦτα τὸ μόγεθος, εἰ μὴ τις θεῶν 

᾿ς χγό αὐτὰ συγκατώρβωσεν, οὐχ, ἵνω τοὶς βαρβάροις μόνον τοῖς 
ἐπὶ τῆς. Εὐρώπης κατοικοῦσι πόλι μῶν ᾿ διατελῆς, ἀλλ᾽ 118 

ὅπως ἂν ἐν τούτοις γυμνασθὴς καὶ —— ἐμπειρίαν 

καὶ γνωσθεὶς οἷος εἶ τούτων ἐπιθυμήσῃς, " ὧν ἐγὼ τυγχά- 
νω συμβεβουλευκώς. αἰσχρὸν οὖν ἐστὶ καλῶς τῆς τύχης 
ἡγουμένης ἀπολειφθῆναι, καὶ μὴ παρασχεῖν ' σαυτὸν εἰς 
ὃ βούλεταί σε πριαγανγεῖν. 

177 Νομίζω δὲ χρῆναί σε πάντας " μὲν τιμῶν τοὺς περὶ 
5 

τῶν σοι πεπραγμένων ἀγαθόν τι λέγοντας, κάλλιστα 

βάνει νομίζειν " ἐκδίνους ἐγκωμιάζειν τοὺς μειζόνων ἔρ- 
γων “ἢ τηλικούτων τὴν σὴν φύσιν ἀξιοῦντας, καὶ ἢ τοὺς Ὁ 

Γ πολὺ μείζω περιθεῖναι δόξαν G. 1 σαυτὸν εἰς ὃ Ο. vulg. αὑτὸν 
vulg. δόξαν πολὺ μείζω τηρηθῆναι. εἰς ἅ. 

8 οὔτε τῶν ἀγαθῶν G. vulg. οὔτε m μὲν τιμᾷν] μαν G. 

χκσ“υντυνν" “αν τὰ πὰ 

μετὰ τῶν ἀγαθῶν. n ἐκείνους ἐγκωμιάζειν G. vulg. 
Ἀ συμβαινόντων G. vulg. συνόν- ἐγκωμιάζειν ἐκείνους. 

των. 9. ἢ τηλικούτων G. vulg. καὶ τη- 
᾿ ὅπως ἄν ἐν Ε. vulg. ὅπως ἐν. λικούτων. 
——— ἜΝ ΕΟ ΝΣ μόν 6. vulg. μὴ 

ἐδ ἐγώ. μόνον τούς. 
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μὴ μόνον ἐν τῷ παρόντι κεχαρισμένως διειλεγμένους, 
ἀλλ᾽ οἵ τινες ἂν τοὺς ἐπιγιγνομένους οὕτω ποιήσωσι 
τὰς σὰς πράξεις θαυμάζειν ὡς οὐδενὸς ἄλλου τῶν προ- 
γεγενημένων. πολλὰ δὲ βουλόμενος τοιαῦτα λέγειν οὐ 
δύναμαι" τὴν δ᾽ αἰτίαν δὲ ἥν, πλεονάκις τοῦ δέοντος εἴ- 

ρήκώ. 

178 Λοιπὸν οὖν ἐστὶ τὰ προειρημένα συνωγαγεῖν, ἵν᾽ " ὡς 
ἐν ἐλαχίστοις κατίδοις τὸ κεφάλαιον τῶν συμβεβουλεν.ο 
μένων. φημὶ γὰρ χρῆναί σε τοὺς μὲν Ἕλληνας εὐεργε- 
τεῖν, Μακεδόνων δὲ βασιλεύειν, τῶν δὲ βαρβάρων ὡς 
πλείστων ἄρχειν. ἥν γὰρ ταῦτα πράττης, ἅπαντές σοι 

χάριν ἕξουσιν, οἱ μὲν Ἕλληνες ὑπὲρ "ὧν εὖ πάσχρυσι, 

Μακεδόνες δ᾽ ἣν βασιλικῶς ἀλλὰ μὴ τυραννικῶς αὐὖ- 

τῶν ἐπιστατῆς, τὸ δὲ τῶν ἄλλων γένος, " ἣν διὰ σὲ βαρ- 

βαρικῆς δεσποτείας ἀπαλλαγέντες Ἑλληνικῆς ἐπιμε- ἃ 

170 λέίως τύχωσι. — σπως μὲν γίγραστει τόϊς καιρόὶς 

καὶ ταῖς ἀκριβείαις, παρ ὑμῶν τῶν ἀκουόντων πυνθάνε- 

σθαι δίκαϊόν ἐστιν ὅτι μέντοι βελτίω τούτων καὶ μᾶλ- 

λον ἁρμόττοντα τοῖς " ὑπάρχουσιν οὐδεὶς ἄν σοι συμβου- 

λεύσειεν, σαφῶς εἰδέναι νομίζω. 

4 οἵτινες ἄν τοὺς--τ-οποιήσωσι τὰς 5 ὧν εὖ πάσχουσι, G. τοῖα ̓ἂν 
πράξειξα. vulg. οἵτινες τοὺς----ποιή- ἂν ἐν , πάσχωσι. 

᾿σουσι τὰς σὰς πράξεις. τ ἣν α. vulg. ἄν. 

επρῆς. ἃς, ἀνκίλκα, ΨΩ͂Σ, ἄὰ 
ἐλαχίστοις, F —— .»} ἀρ δ Ὁ 
— [4] 3 * 

* 
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Ρ. 

APXIAAMOZ. 14 

—— 

MoGEI ΑΔΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΆΨΑΝΤΟΣ, 

᾿ Μετὰ τὰ Λευκτρικὰ κατέτρεχον τὴν Λακεδαίμονα Θηβαῖοι, καὶ πολλάκις 
αὐτὴν ἐκάκωσαν, ὡς καὶ τὰς Λακεδαιμδνίων γυναῖκας ἀπαντῆσαι Λακεδα:- 

; μονίοις συνεχῶς φεύγουσι, καὶ εἰπεῖν, ἢ καὶ δεύτερον ὑμᾶς ἔχομεν ἐν τῇ γα- 
ο΄ στρὶ δέξασθαι ; καὶ οὕτω συστραφέντες ἐν Μαντινείᾳ ἐνίκησαν, τῶν ̓ Αϑη- 

γαίων ἱππέων καλῶς παραταξαμένων. μετὰ τὰ ἐν Μαντινείᾳ οὖν ἔπεμψαν 
Λακεδαιμόνιοι πρὸς Θηβαίους, αἰτοῦντες αὐτοὺς τὴν εἰρήνην" οἱ δὲ ὑπέσχοντο 

[ αὐτοῖς ἡσυχάσειν, εἰ Μεσσήνην ἀνοικίσωσι καὶ αὐτόνομον ἐάσωσι. τῶν εἦν 

' ἄλλων συμβουλευόντων Λακεδαιμονίοις ἀνοικίσαι, ᾿Αρχίδαμος ὁ νεώτερος συμ- 
A 
μος" Ζευξίδαμος, οὗ ᾿Αρχίδαμος, οὖ ἔλγις, οὗ ᾿Αγησίλαος, οὗ ᾿Αρχίδαμος. 
καὶ οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι πέμψας ᾿Αρχίδαμος ἐν ᾿Αθήναις τὸν λόγον παρὰ ᾽Ἴσο- 
κράτους ἐδέξατο" ἄλλοι δὲ φασὶ γυμνασίαν εἶναι τὸν λόγον ̓ Ισοκράτους, τί- 
γας ἄν εἴποι λόγους ᾿Αρχέδαμος συμβουλεύων Λακεδαιμονίοις. Καὶ ἡ μὲν, 

ὑπόθεσις αὕτη, στάσις δὲ τῷ λόγῳ πρωγματική, κεφάλαιον δὲ τὸ ξυμφέρον. 

ἼΣΩΣ τινὲς ὑμῶν θαυμάζουσιν, ὅτε τὸν ἄλλον χρόνον τ16 
ἐμμεμενηκὼς τοὺς τῆς πόλεως "νομίμοις ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ 
τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν, τοσαύτην ἢ πεποίημαι τὴν με- 

ταβολὴν ὥστε περὶ ὧν ὀκνοῦσιν οἱ πρεσβύτεροι λέγειν, 
4 περὶ τούτων νεώτερος ὧν παρελήλυθα συ ὕσων. ἐγὼ 
δ᾽, εἰ μέν “ τις τῶν εἰθισμένων ἐν ὑμῖν ἀγορεύειν ἀξίως ἦν 

τῆς πόλεως εἰρηκώς, ἃ πολλὴν ἂν ἡσυχίαν ἥγον᾽ νῦν δ᾽ 

ὁρῶν τοὺς μὲν συνωγορεύοντας “ οἷς οἱ πολέμιοι — 

Argumentum om. —2 σις τῶνα. vulg. τις ἄλλος τῶν. 
Ἂ γομίμοις νόμοις T. ἃ πρλλὴν ἂν ἡσυχίαν G. vulg. 
Ὁ πεποίημαι τὴν μεταβολὴν α.Τ. ἡσυχίαν ἄν. 

vulg. πεποίημαι μεταβολήν. ἀὁ 7 εἷς οἱ πολέμιοιἽ οἷς πολέμιοι T. 
: 3 4 
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τουσι, τοὺς δ᾽ οὐκ ἐῤῥωμένως ἐναντιουμένους, τοὺς δὲ παν- 
τάπασιν ἀποσεσιωπηκότας, ἀνέστην ' ἀποφανούμενος ἃ 

γιγνώσκω περὶ τούτων, αἰσχρὸν νομίσας, εἰ τὴν ἰδίαν 

Ἐξ τρὺ βίου τάξιν διαφυλάττων " περιόψνομαι τὴν πόλιν 

ἀνάξια ψηφισαμένην ἑαυτῆς. 

3 Ἡγωῶῦμαι δ᾽, εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρέπει τοὺς τη- 
λικούτους ἱ σιωπῶν, περί γε τοῦ πολεμέϊν "ἢ μὴ προσή- 
κειν ' τούτους μάλιστα συμβουλεύειν, οἵπερ καὶ τῶν κιν- 
δύνων πλέϊστον μέρος μεθέξουσιν, ἄλλως τε" δὴ καὶ τοῦ ς 

4 γνῶναί τι τῶν δεόντων ἐν κοινῷ καθεστῶτος ἡμῶν. εἰ μὲν 

γὰρ ἦν " ἀποδεδειγμένον, ὥστε τοὺς μὲν πρεσβυτέρους 
περὶ ἁπάντων εἰδέναι τὸ βέλτιστον, τοὺς δὲ νεωτέρους 

9 μηδὲ περὶ ἑνὸς ὀρθῶς γινώσκειν, καλῶς ἂν εἶχεν ἀπείρ- 
γεῖν ἡμᾶς τοῦ συμβουλεύειν" " ἐπειδὴ δ᾽ οὐ τῷ πλήθει, 

τῶν ἐτῶν πρὸς τὸ φρονεῖν εὖ διαφέρομεν ἀλλήλων, ἀλλὰ 
τῇ φύσει καὶ ταῖς ἐπιμελείαις, πῶς “ οὐκ ἀμφοτέρων ττ 

χρὴ τῶν " ἡλικιῶν πέραν λωμίβάνειν, ἵν ἐξ ἁπάντων ὑμῖν 

5ἐξζὴ τῶν ῥηθέντων ἑλέσθαι τὰ συμφορώτατα. Θαυμάζω 
δ᾽ "ὅσοι τριήρων μὲν ἡγεῖσθαι καὶ στρατοπέδων ἄρχειν 

ἀξιοῦσιν ἡμᾶς, ὑπὲρ ὧν μὴ καλῶς βουλευσάμενοι πολ- 

λαῖς "ἂν συμφοραῖς. καὶ ἅ μεγάλαις τὴν πόλιν ἡ περι- 

βάλοιμεν" εἰπεῖν δ᾽ ἃ γιγνώσκομεν περὶ ὧν ὑμεῖς μέλ- 

᾿ ἀποφανούμενος ἀποφαινόμενος δ“ ἀποδεδειγμένον] δεδειγμένον ἃ. 
: ' prepositione in margine posita· 
s τοῦ βίου τάξιν G. vulg. τάξιν o μηδὲ περὶ ἑνὸς ἃ. vulg. περὶ 

τοῦ βίου. μηδενός. 
«ον Β περιόψομαι τὴν πόλιν ἀνάξια Ρ ἐπειδὴ] ἐπεὶ Τ. 
ψηφισαμένην α. vulg. προήσομαι 4 οὐκ ἀμφοτέρων G.T. vulg. οὐκ 
τὴν πόλιν ἀναξίως προφεισαμένην. ἐπ᾿ ἀμφοτέρων. 

ἱ σιωπᾷν} Addidi sumptum 6 ε ἡλικιῶν} ἡλικιωτῶν T. 
α. ' - — — ὅτι Τ. : 

κα] εἰ Τ. ἂν συμφοραῖς] συμφοραῖς ἀν Τ. 
1 τούτους μάλιστα (ἃ. τούτοις Ὁ μεγάλαις] μεγίσταις ἃ. 

μάλιστα T. vulg. μάλιστα τούτοις. Ἀ᾿ περιβάλοιμεν) περιβάλλοιμεν 
m δὴ} om. Τ' 6. 
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λέτε κρίνειν, οὐκ οἴονται δέϊν Υ ἡμᾶς, ἐν οἷς " κατορθώ. 

σαντες μὲν ἅπαντας " ἂν " ὠφελήσαιμεν, διαμιαρτόντες Ὁ 
δὲ τῆς ὑμετέρας γνώμης αὐτοὶ μὲν “ἴσως φαυλότεροι 

6 δόξομεν εἶναι, τὸ δὲ κοινὸν οὐδὲν ἂν ζημιώσαιμεν. οὐ μὴν 
ὡς ἐπιθυμῶν τοῦ ̓λέγειν, οὐδ᾽ ὡς ἄλλως πῶς παρισκου- 
«σμένους ζῇν ἢ ἢ τὸν παρελθόντα χρόνον, οὕτως —* ἣν" 
τούτων, ἀλλὼ βουλόμενος. ὑμᾶς προτρέψαι μηδὲ 
ἀποδοκιμάζειν τῶν "“ ἡλικιῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἁπάσαις — 
εἴ " τίς τι δύνωται περὶ τῶν παρόντων πραγμάτων εἰπεῖν ο 
ἀγαθόν, 5 ὡς ἐξ οὗ τήν πόλιν οἰκοῦμεν, οὐδεὶς οὔτε " κίν- 
δυνος οὔτε πόλεμος περὶ ' τηλικούτων τὸ μέγεθος ἡμῶν 
γέγονε, περὶ ὅσων ὃ νυνὶ ' βουλευσόμενοι συνεληλύθαμεν. 
πρότερον μὲν " γὰρ ὑπὲρ τοῦ τῶν ἄλλων ἄρχειν ἠγωνιζό- 
μεθα, " νυνὶ δ᾽ ὑπὲρ τοῦ μὴ ποιεῖν αὐτοὶ τὸ προσταττόμε- 
γογ᾽ ὃ σημεῖον ἐλευθερίας ἐστίν, ὑπὲρ ἧς οὐδὲν ὅ τι τῶν 
δεινῶν οὐχ,  ὑπομενετέον, οὐ μόνον ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ τοῖς d 

ἄλλοις τοις "μὴ λίαν ἀνάνδρως διακειμένοις, ἀλλὰ καὶ 
8 κατὼ μικρὸν ἀρετῆς ἀντιποιουμένοις. Ἐγὼ μὲν οὖν, εἰ 

4 δὲϊ τοὐμὸν ἴδιον εἰπεῖν, " ἑλοίμην ἂν ἀποθανεῖν ἤδη μὴ 
ποιήσας τὸ προσταττόμενον, μᾶλλον ἢ " πολλαπλάσιον 

ν ἡμᾶς ὑμᾶς T. ' τηλικούτων τοσούτων Ὁ. 
Ὁ κατορθώσαντες μὲν] μὲν κατορ- Κ γυνὶ α΄. vulg. νῦν. 

θώσωντες T. 1 βουλευσόμενοι συνεληλύθαμεν αὶ. 
ἃ. ἀν] ὑμᾶς α. T. vulg. βουλευσόμενος συνελήλυθα. 

Ὁ ὠφελήσαιμεν) ὠφελήσομεν οοΥ- ἔΚὋ γὰρ ὑπὲρ] γὰρ ἄν ὑπὲρ T. 
rectus G. 5 γυγὶ] γῦν α. 

ς ἴσως φαυλότεροι δόξομεν ἃ. 5 ὑπομενετέον. (ἃ. ὑπομενητέον T. 
νιν. ἴσως ἂν φαυλότεροι δόξαιμεν. vulg. ὑπομονητέον. 

ἃ ἡλικιῶν} ἡλικιωτῶν T. Ρ μὴ λίαν G. vulg. μηδέ. 
ς τίς τι δύναται ἃ, vulg. τις Α δεῖ τοὐμὸν ἴδιον (. δεῖ μετὰ 

δύναται. τούτων ὅμοιων T. vulg. δεῖ μετὰ 
Γ ἀγαθόν G. vulg. ἀγαθόν τι. τοῦτο ἴδιον. 
Β ὡς ἐξ ὡς οὐκ ἐξ T. τ ἑλοίμην} εἱλόμην G. 
Ὁ κύνδυνος οὔτε πόλεμος G. vulg. 5 πολλαπλάσιον G. vulg. πολὺ 

πόλεμος οὔτε κίνδυνος. πλείονα. 
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χρόνον ζῆν τοῦ τετωγμένου " ψηφισάμενος ἃ " Θηβαῖοι 
κελεύουσιν᾽ αἰσχυνοίμην γὰρ ἄν, εἰ γεγονὼς μὲν ἀφ᾽ 
Ἡρακλέους, τοῦ δὲ πατρὸς βασιλεύοντος, αὐτὸς δ᾽ ἐπί- 

δοξζος ὧν τυχεῖν τῆς τιμῆς ταύτης, περιίδοιμι, καθ᾿ ὅσον ὁ 
ἐστὶν ᾿ ἐπ᾽ ἐμοί, τὴν χώραν, ἣν ἡμῖν οἱ " πατέρες κατέλι- 

ο πον, ταύτην τοὺς οἰκέτως τοὺς ἡμετέρους ἔχοντας. ἀξιῶ 
" δὲ καὶ ὑμᾶς " τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχειν, ἐνθυμηθέν- 
τας ὅτι μέχρι μὲν " ταυτησὶ τῆς ἡμέρως δεδυστυχηκέναι 
δοκοῦμεν ἐν τῇ μάχη τῇ πρὸς Θηβαίους, καὶ τοῖς μὲν τι 
σώμασι κρανηβῆναι διὰ “ τὸν οὐκ * ἡγησάμενον, τὰς 

το δὲ ᾿ ψυχὰς ἔ ἔτι καὶ νῦν ἀηττήτους “ ἔχειν, εἰ δὲ φοβηθέντες 
τοὺς ἐπιόντας κινδύνους προησόμεθά τι τῶν “ ἡμετέρων 

αὐτῶν, βεβαιώσομεν τὰς Θηβαίων ἀλαζονείας καὶ πολὺ 

σεμνότερον τρόπαιον τοῦ περὶ ᾿ Λεῦκτρα καὶ φανερώτερον 
στήσομεν καθ᾿ ἡμῶν αὐτῶν" τὸ μὲν γὰρ ἀτυχίας, τὸ δὲ 

τῆς ἡμετέρως διανοίας ἔσται γεγενημένον. μηδεὶς οὖν 

ὑμᾶς πείση τοιαύταις αἰσχύναις τὴν πόλιν περιβαλεῖν. Ὁ 
11 Καίτοι λίαν προθύμως οἱ σύμμαχοι συμβεβουλεύ- 

κασιν ὑμῶν ὡς χρὴ ὅ Μεσσήνην ἀφέντας ποιήσασθαι τὴν 

εἰρήνην. οἷς ὑμεῖς δικαίως ἂν ὀργίζοισθε πολὺ μᾶλλον ἢ 
τοις ἐξ ἀρχῆς ἀποστᾶσιν ὑμῶν. ἐκέϊνοι μὲν γὰρ ἀφέμε- 

γοι τῆς ἡμετέρας φιλίας τὰς αὑτῶν πόλεις ἀπώλεσαν, 

εἰς στάσεις καὶ σφαγὰς καὶ πολιτείας πονηρὰς ἐμβα- 

12 λόντες, οὗτοι δ᾽ ἡμᾶς " ἕως - κακῶς ποιήσοντες᾽ τὴν 

t ψηφισάμενος G. vulg. ποιήσας. 4 ἔχειν G.T. vulg. ἴσχειν. 
ἢ. Θηβαῖοι] θηβαίοις V Φ ἡμετέρων αὐτῶν G. vulg. ἡμε- 
* ἐπ᾿ 6: vulg. ἐν. ὰὼ τέρων. 
Υ πατέρες G. vulg. πρόγονοι. η —E λεύκτραν T. 

de καὶ ὑμᾶς] δὲ ὑμᾶς Ὁ. ὀὀ ὠ ΑΞ Μεσσήνην] μεσήνην T. ααΐ gie 
8 τὴν αὐτὴν] ταύτην T. ubique. 
Ὁ ταυτησὶ G. vulg. ταύτης. h ἥκουσι κακῶς ποιήσοντες G. 
ς᾿ τὸν---ὐἡγησάμενον G.T. vulg. vulg. κακῶς ποιήσοντες ἥκουσι. 

τῶν---ἡγησαμένων. , 
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γὰρ δόξαν, ἣν ἡμῖν οἱ πρόγονοι μετὰ πολλῶν κινδύνων ἐν ς 
ἑπτακοσίοις ἔτεσι ᾿ κτησάμενοι κατέλιπον, ταύτην ἐν ὀλί- 

γώ χρόνῳ πείθουσιν ἡμᾶς ἀποβαλεῖν, ἧς οὔτ᾽ ἀπρεπεστέ-. 
ρῶν τῇ Λακεδαίμονι: συμφορὰν οὔτε δεινοτέραν οὐδέποτ᾽ 

13 ἂν εὑρεῖν — εἰς τοῦτο δ᾽ ἥκουσι πλεονεξίας, καὶ 

τοσαύτην " ἡμῶν κατεγνώκασιν ἀνανδρίαν, ὥστε πολλά- 
κις ἡμᾶς ἀξιώσαντες ὑπὲρ τῆς αὑτῶν πολεμεῖν, ὑπὲρ 
Μεσσήνης οὐκ οἴονται ' δέν ἡμᾶς κινδυνεύειν, ἀλλ᾽ ἵν᾽ 
αὐτοὶ τὴν σφετέραν αὐτῶν ἀσφαλῶς καρπῶνται, πειρῶν- 4 

7 « »-“" ε ἈΝ — — “ — — ΄ 

ται διδάσκειν ἡμᾶς ὡς χρὴ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἡμετέρας 
παρωχωρήσαι, καὶ πρὸς τόῖς ἄλλοις ἐπαπειλοῦσιν, ὡς εἰ 
μὴ ταῦτα συγχωρήσομεν ποιησόμενοι τὴν εἰρήνην κατὰ 

ιάσφᾶς αὐτούς. Ἐγὼ δ᾽ οὐ "" τοσούτῳ χαλεπώτερον ἡ- 

γοῦμαι τὸν κίνδυνον ἡμῖν ἔσεσθαι τὴν ἄνευ τούτων, ὅσω “ 

καλλίω καὶ λαμπρότερον καὶ παρὼ πᾶσιν ἀνθρώποις 
ὀνομαστότερον. τὸ γὰρ μὴ δὲ ἑτέρων ἀλλὰ δὲ ἡμῶν αὐ- ὁ 
τῶν πειρᾶσθαι σώζεσθαι καὶ — τῶν ἐχθρῶν, 

ὁμολογούμενον, τοῖς ἄλλοις " τὸς τῆς πόλεως ἔργοις 

ἐστίν. 
ὁ Οὐδὲ πώποτε᾽ δὲ λόγους ἀγαπήσας, ἀλλ᾽ "ὶ ἀεὶ νο- 

μίζων τοὺς περὶ ἃ“ τοῦτο διατρίβοντας ἀργοτέρους " εἶναι το 

πρὸς τὰς πράξεις, νὺν οὐδὲν ἂν περὶ πλείονος ποιησαίΐμην 
ἢ δυνηθῆναι περὶ τῶν προκειμένων ὡς βούλομαι διελθεῖν. 
ἐν γὰρ τῷ παρόντι διὰ τούτων ἐλπίζω μεγίστων ἀγαθῶν 

τό αἴτιος ἂν γενέσθαι τὴ πόλει. Πρῶτον μὲν οὖν οἴμιαι δεῖν 

ἱ κτησάμενοι) é! Accessit e G. Ὁ τοῖς τῆς G. T. vulg. τῆς. 
Item mox συμφοράν. — πώποτε] οὐδέποτε Ἔ. 

Κ' ἡμῶν κατεγνώκασιν G. vulg. Ρ ἀεὶ} αἰεὶ T. 
x ἀσὶν ἡμῶν. 4 τοῦτο ἃ. ταῦτα. 

1 δεῖν ἡμᾶς] δεῖν ὑμᾶς T. δεῖν G. τ εἶνα; πρὸς τὰς G. T. vulg εἷ- 
πὶ τοσούτῳ G. vulg. τοσούτω. γαι τάς. 



156 ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ On. ΚἹ. 

" διαλεχθῆναι πρὸς ὑμᾶς "ὃν τρόπον ἐκτησάμεθα Μεσ- 
σήνην, καὶ δ᾽ ὡς αἰτίας ἐν " Πελοποννήσω κατῳκήσατε 

Δωριεῖς τὸ παλαιὸν ὄντες. διὰ τῶτο δὲ προλήψομαι 
x ποῤῥωτέρωθεν, ἵν ἐπίστησθε Υ ὅτι ταύτην ὑμᾶς τὴν χώραν Ὁ 
2 ἐπιχειροῦσιν ἀποστερεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐδὲν ἥττον ἢ τὴν ἄλ- 

ληήν Λακεδαίμονω κέκτησθε δικαίως. 
17 "Ἐπειδὴ γὰρ Ἡρακλῆς μετήλλαξε τὸν βίον θεὸς ἐκ 

θνητοῦ γενόμενος, κατὰ μὲν ἀρχὰς οἱ παῖδες αὐτοῦ διὰ 

τὴν τῶν ἐχθρῶν δύναμιν ἐν πολλοῖς πλάνοις καὶ κινδύ- 
γοις ἦσαν, τελευτήσαντος δ᾽ Εὐρυσθέως κατῴκησαν ἐν 

Δωριεῦσιν. ἐπὶ " δὲ τρίτης γενεᾶς ἀφίκοντο εἰς Δελφούς, 
τ χρήσασθαι τῷ μαντείῳ περί τινων βουληθέντες. ὁ δὲ θεὸς ς 

περὶ " μὲν ὧν ἐπηρώτησαν οὐκ ἀνεῖλεν, ἐκέλευσε ὁ δ᾽ αὐ-. 
ἴδ τοὺς ἐπὶ τὴν πατρῴαν ἰέναι χώραν. σκοπούμενοι δὲ τὴν 

μαντείαν, εὕρισκον ΓΑργος μὲν κατ᾽ ἀγχιστείαν αὐτῶν 
᾿ γιγνόμενον (Εὐρυσθέως γὰρ ἀποθανόντος μόνοι Περσειδῶν 
ἦσαν καταλελειμμένοι), Λακεδαίμονα δὲ “ κατὰ δόσιν. 
([ἐκβληθεὶς γὰρ Τυνδάρεως ἐκ τῆς ἀρχῆς, ἐπειδὴ Κάστωρα 

καὶ Πολυδεύκης ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθησαν, 5 καταγα- 

γόντος αὐτὸν Ἡρακλέους " δίδωσιν αὐτῷ τὴν χώραν διά 

τε τὴν εὐεργεσίων ταύτην καὶ διὰ τὴν συγγένειαν τὴν 

ποπρὸς τοὺς παῖδας), Μεσσήνην δὲ. ' δοριώλωτον ληφθεῖ- 

5 διαλεχθῆναι πρὸς ὑμᾶς Ὁ. vul. ὀ« μὲν ὧν G. ναΐρ. ὧν μῶν. 
—— ἃ δ᾽ ἀὐτὼς ἐπὶ α. νυῖρ. δ' ἐκί. 

ῳ. 1 ὃν (α΄. vulg. δι ὅν. ς κατὰ δόσιν G. vulg. καταδου- 
—— Πελοπωνήσῳ] πελοπονήσῳ τ. λωϑεέϊσα». ταλρν ε ᾿ 

* ποῤῥωτέρωθεν G. vulg. πόῤξῳ-  Αἐἧἔῥἧἐκβληθεὶς γὰρ Τυνδάρεως} ἐκ- 
θεν. ᾿βληθέντος γὰρ τυνδάρεω G. 

Υ ὅτ, Ε. vulg. διότι. 8. καταγαγόντος] κατάγοντος Pr. 
. ἤ, ἐπιχειροῦσιν ἀποστερεν α. G. , 
vulg. ἀποστερεῖν ἐπιχειροῦσιν. Β δίδωσιν αὐτῷ τὴν Α. vulg. 

ἃ "Ἐπειδὴ G. vulg. ἐπεί. Πς δίδωσι τήν. : 
5 δὲ τρίτης G. νυ]ρ. δὲ τῆς τρί. ὀ' δοριάλωτω δορυάλωτον G. 

της. — * ἘΣ ' 
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σάν (συληθεὶσ γὰρ Ἡρακλῆς τὰς βοῶς " τὰς ἐκ τῆς 

᾿ Ἐρυθείας ὑπὸ — καὶ τῶν παίδων, ' πλὴν ὑπὸ Νέ- 

στορος, λαβὼν αὐτὴν αἰχμάλωτον τοὺς μὲν ἀδικήσαντας 

ἀπέκτεινεν, Νέστορι δὲ παρακατατίθεται τὴν πόλιν, νο- 

μίσας αὐτὸν εὖ φρονεῖν, ὅτι νεώτατος ὧν «οὐ Ἢ συνεξήμαρτε 
τ΄ φοτόῖς ἀδελφό). ὑπολαβόντες δ᾽ οὕτως ἔχειν τὴν μαν: 
- * καὶ τοὺς προγόνους τοὺς ὑμετέρους, παραλαβόντες 

5 καὶ στρατόπεδον συστησάμενοι, τὴν μὲν ἰδίαν χώραν 
εἰς τὸ κοινὸν τόὶς 5“ συνακολουβήσασιν ἔδοσαν, τὴν δὲ βα- 120 

σιλείαν ἐξαίρετον αὐτοὶ παρ ἐκείνων ἔλαβον, ἐπὶ δὲ τού- 

τοις " πίστεις ἀλλήλοις δόντες ἐποιοῦντο τὴν στρατείαν. 
αι τοὺς μὲν οὖν κινδύνους τοὺς ἐν τῇ πορείω γενομένους καὶ 

τὰς ἄλλας πράξεις τὰς οὐδὲν πρὸς τὸ παρὸν φερούσας 

τί δῆ λέγοντα διατρίβειν ; πολέμῳ δὲ κρατήσαντες τοὺς 
ἐν τόϊς τόποις τοῖς εἰρημένοις κατοικοῦντας τριχῇ δὲιεί- 

τ΄ φαλόντὸ τὼς. βασιλείας. Ὑμεῖς μὲν οὖν μέχρι “ ταυτησὶ 
τῆς ἡμέρας ἐμμένετε ταῖς συνθήκαις καὶ τοῖς ὅρκοις, οὺς Ὁ 

ἐποιήσασθε πρὸς τοὺς προγόνους τοὺς ἡμετέρους. διὸ καὶ 
᾿ τὸν παρελθόντα χρόνον ἄμεινον τῶν ἄλλων ἐφέρεσθε, καὶ 
τὸν ἐπιόντα προσδοκῶν χρὴ τοιούτους ὄντας βέλτιον ἢ νῦν 

23 πράξειν. Μεσσήνιοι δ᾽ εἰς τοῦτ᾽ ἀσεβείας ἦλθον, ὥστ᾽ 
ἐπιβουλεύσαντες ἀπέκτειναν Κρεσφόντην, τὸν οἰκιστὴν μὲν 
τῆς πόλεως, κύριον δὲ τῆς χώρας, ἔκγονον δ᾽ Ἥρα- 

24 κλέους, " αὐτῶν δ᾽ ἡγεμόνα γεγενημένον. διαφυγόντες δ᾽ ς 
οἱ παῖδες αὐτοῦ τοὺς κινδύνους ἱκέται κατέστησαν " ταυ- 

τησὶ τῆς πόλεως, ἀξιοῦντες βοηθεῖν τῷ τεθνεῶτι καὶ τὴν 

Κ᾿ τὰς ἐκ τῆς Ἐρυθείας G. vulg. Ὁ συνακολουθήσασιν] συνακολου- 
ἃς — — θοῦσιν 6586 videtur in G. 

᾿ πλὴν ὑπὸ Νέστορος G. vulg. Ρ πίστεις ἃ. vulg. πίστιν. 
πλὴν Νέστορος 4 ταυτησὶ ἃ ταύτης. 

* — ἐξήμαρτε T. — ———— Ὁ. 
xa στρατόπεδον (ἃ. vulg. καὶ vulg. αὐτὸν δὲ γεγενημένον ἡγεμόνα. 

τὸ στρατόπεδον. " ταυτησὶ G. vulg. ταύτης. 
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χώραν διδόντες ἡμῖν. ἐπερόμενοι δὲ τὸν θεόν, κἀκείνου 
προστάξαντος δέχεσθαι ταῦτα καὶ τιμωρεέϊν τοῖς ἠδικη- 

μένοις, ἐκπολιορκήσαντες Μεσσηνίους οὕτως ἐκτήσασθε 

—— 
494. Περὶ μὲν ἑ οὖν τῶν ἐξ ἀρχῆς " ὑπαρξάντων ἡμῖν ἀκρι- 

βῶς μὲν οὐ διῆλθον (ὁ γὰρ παρὼν καιρὸς οὐκ ἐξ μυθολο- 
γεῖν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἦν συντομώτερον "ἢ σαφέστερον ἃ 
διωλεχβῆήναι περὶ αὐτῶν), οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τούτων 

οἴμιαι πᾶσι ᾿ φανερὸν εἶναι διότι τὴν ὁμολογουμένην ἡμε- 
τέραν εἶναι " χώραν οὐδὲν διαφερόντως κεκτημένοι τυγχά- 

χὄνομεν ἢ τὴν ἀμφισβητουμένην. " ταύτην τε γὰρ οἰκοῦμεν 

Ὁ δόντων μὲν Ἡρακλειδῶν, “ ἀνελόντος δὲ τοῦ θεοῦ, πολέ- 
μὼ δὲ κρατήσαντες τοὺς ἔχοντως᾽ ἐκείνην “ τ᾿ ἐλάβομεν 
“ παρὼ τῶν αὐτῶν ἶ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῖς μαν-6 

27 τείαις χρησάμενοι ταῖς αὐταῖς. Ἑὶ μὲν οὖν οὕτως ἔχο- 
μεν ὥστε * περὶ ἑνὸς ἀντιλέγειν, μηδ᾽ ξ ἐὰν αὐτὴν τὴν 
*** ἐκλιπεῖν ἱ προστάττωσιν ἡμῖν, περίεργόν ἐστιν 

κὑπὲρ Μεσσήνης σπουδάζειν" εἰ δὲ μηδεὶς ἂν ὑμῶν ἀξιώ- 

σειε ζῆν ἀποστερούμενος τῆς πατρίδος, προσήκει καὶ περὶ 
ἐκείνης ' τὴν αὐτὴν ὑμᾶς γνώμην ἔχειν. τὰ γὰρ αὐτὼ δὲ- ται 
καιώματα καὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους περὶ ἀμφοτέρων αὐ- 
τῶν ᾿ ἔχομεν εἰπεῖν. 

ἐ οὖν} om. G. ὁ τ λάβομον Ο. γιὴς. δὲ ἐλάβομεν. 
ἃ ὑπαρξάντων ἡμῖν G. vulg. ἡμῖν " παρὰ τῶν αὐτῶν] παρ᾿ αὐτῶν Τ. ; 

ὑπαρξάντων. -τῇ καὶ τὸν αὐτὸν σα. vulg. κατὰ 
x ἢ] καὶ α. τὸν αὐτόν. 
Σ φανερὸν εἶναι G. vulg. εἶναι 5. ἐὰν G. vulg. ἄν. 
ρόν. Β ἐκλιπεῖν G.T. vulg. ἐκλείκειν. 

5: χώραν) πόλιν Ἐς ἱ ᾳροστάττωσιν ἡμῖν ἃ. vulg. 
8 ταύτην τὲ γὰρ οἰκοῦμεν ἃ. ἡμῖν πὶ ὡσεν 

Ὁ δόντων] ἐνδόντων τ. τὴν αὐτήν. 
»- — δὲ τοῦ] ἀνελόντος τοῦ τῷ ἔχομεν εἰπεῖν G. ναϊᾳ. εἰπεῖν 

pr. α. ἔχοιμεν. 
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᾿Αλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἐκεῖν᾽ ὑμᾶς λέληθεν, ὅτι τὰς κτήσεις 
καὶ τὰς —B—— "ἣν ἐπιγένηται πολὺς 
χρόνος, κυρίως καὶ πάτρῴας ἅπαντες εἶναι νομίζουσιν. 
ἡμέϊς τοίνυν Μεσσήνην εἵλομεν “ τὴν Πέρσας λαβέϊν τὴν 

βασιλείαν καὶ κρατῆσαι τῆς ἠπείρου, καὶ ν οἰκισθηναΐ 

2οτινας τῶν πόλεων τῶν Ἑ λληνίδων. καὶ τούτων ἢ ἡμῖν Ὁ 

ὑπαρχόντων τῶ μὲν βαρβάρῳ τὴν “᾿Ασίαν " ὡς πατρώαν 

οὖσαν " ἀποδιδόασιν, ὃς οὕπω διακόσι᾽ ἔτη “ κατέσχηκε 

τὴν ἀρχήν, ἡμᾶς δὲ ̓ Μεσσήνην ἀσεστεροῦσιν, οἱ x πλέον 

ἢ διπλάσιον χρόνον ἢ τοσοῦτον τυγχάνομεν ἔχοντες Υ αὐὖ- 

τήν᾽ καὶ Ὁ Θεσπιὰς μὲν καὶ Πλαταιὰς " ἐχθὲς καὶ 

248 

καὶ 
πρώην " ἀναστώτους πεποιήκασι, ταύτην δὲ διὰ “ τετρα- 

κοσίων ἐτῶν “ μέλλουσι κατοικίζειν, ἀμφότερα παρὼ τοὺς ο 
ϑοὕρκους καὶ τὰς συνθήκας πράττοντες. Καὶ εἰ μὲν " τοὺς 

ὡς ἀληθῶς Μεσσηνίους κατῆγον, ᾿ἠδίκουν μὲν ἄν, ὅμως 

δ᾽ ὁ εὐλογωτέρως ἂν εἰς ἡμᾶς ἐξημάρτανον" γῦν δὲ τοὺς 
— *— ὁμόρους ἡ ἡμῖν — ἃ ὥστε μὴ τοῦτ᾽ 
εἶναι " χαλεπώτατον," εἰ τῆς χώρας —* παρὰ 

τὸ δίκαιον, ἀλλ᾽ εἰ τοὺς ἐμῶν ὦ τοὺς ἡμετέρους " ἐποψό- 

μεθα κυρίους αὐτῆς ὄντας. 
* ἢν} ἂν α. 
o πρὶν Πέρσας G. vulg. πρὶν ἢ 

ulg. Μεσσήνης. 

x πλέον ἢ] πλέον G. vulg. πλεῖον 
ἥ. 

Υ αὐτήν] αὐτὴν μὲν T. 
2 Θεσπιὰς μὲν καὶ Πλαταιὰς G. 

Πλάταιαν καὶ Θεσπιέας T. vulg. 

Πλάταιαν μὲν καὶ Θεσπιάς. 
8 ἐχθὲς] χθὲς T. 

Ὁ ἀναστάτους πεκοιήκασι G. 

ατοικίζουσι. 

" τοὺς ὡς ἀληθῶς τοὺς ἀληθῶς T. 
{ ἠδίκουν μὲν] ἠδικοῦμεν T. 
— εὐλογωτέρως---ἐξημάρτανον Ο. 

. εὐλογώτερον----ἐξήμαρτων. 
x ——— χαλεπώτερον ἃ. 
ἱ στερησόμεθα G. vulg. στερη- 

θησόμεθα. 
Κ᾿ ἐποψόμεθα] ὀψόμεθα γε. G. 
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41. Ἔτι τοίνυν ἐκ τῶν ἐχομένων γνώσεσθε σαφέστερον ὅτι ἃ 
καὶ γῦν δεινὰ πάσχομεν καὶ τότε ' Μεσσήνην εἴχομεν δὲ- 

καίως. πολλῶν γὰρ κινδύνων "" ἡμῶν γεγενημένων ἤδη 
ποτὲ " ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην ἠναγκάσθημεν πολὺ χεῖρον 

32 πράττοντες τῶν πολεμίων᾽ ἀλλ᾽ ὅμως " ἐν τοιούτοις καί- 
ρόϊς ἢ γιγνομένων τῶν συνθηκῶν, ἐν οἷς οὐχ, οἷόν τ᾽ ἦν 
πλεονεκτεῖν, περὶ μὲν ἄλλων τινῶν ᾿ ἀμφισβητήσεις ἐγί- 

Ὑνοντο, περὶ " δὲ Μεσσήνης " οὔτε βασιλεύς οὔθ᾽ ἡ τῶνΘ 

Ε᾿Αβθηναίων πόλις οὐδὲ πώποθ᾽ ἡμῖν " ἐνεκάλεσεν ὡς ἀδί- 

κως κεκτημένοις αὐτήν. καίτοι πῶς ἂν περὶ τοῦ δικαίου 

κρίσιν ἀκριβεστέραν ταύτης εὕροιμεν τῆς ὑπὸ μὲν τῶν 

ἐχθρῶν ἐγνωσμένης, ἐν δὲ ταῖς ἡμετέραις δυσπραξίαις 

γεγενημένης ; 
43 Τὸ τοίνυν μαντέϊον, ὃ πάντες ἂν " ὁμολογήσειαν ἀρ- 122 

χαιότατον εἶνωι καὶ κοινότατον καὶ πιστότατον, οὐ μόνον 

ἔγνω τόθ᾽ ἡμετέρων εἶναι Μεσσήνην, ὅτι διδόντων Υ ἡμῖν 
αὐτὴν τῶν Κρεσφόντου παΐδων προσέταξε δέχεσθαι τὴν 

34 δωρεὰν καὶ βοηθεῖν τοῖς " ἀδικουμένοις, ἀλλὼ καὶ τοῦ. 

πολέμου μακροῦ γιγνομένου ἢ πεμψάντων ἀμφοτέρων εἰς 
Δελφούς, “ κἀκείνων μὲν σωτηρίων αἰτούντων, ἡμῶν δ᾽ 

ἐπερωτώντων ὅτῳ τρόπῳ τάχιστ᾽ ἂν κρατήσαιμεν τῆς Ὁ 

' Μεσσήνην εἴχομεν δικαίως ἃ. ὁ βασιλεύς. 
. δικαίως Μεσσήνην εἴχομεν. τ ᾿Αθηναίων G. vulg. Θηβαίων. 
ἡμῖν γεγενημένων G.T. vulg. Ὁ ἐνεκάλεσεν G. νυΐρ. ἐνεκάλε- 

ἡμῖν. σαν. 
n ποιήσασθαι G. vulg. ποιεῖσθαι. * ὁμολογήσειαν G. vulg.· ὁμολο- 

. 9. ἐν τοιούτοις] ἐν τοῖς τοιούτοις . γήσαιεν. 
Ρ γιγνομένων G.T. vulg. γενο- Υ ἡμῖν αὐτὴν τῶν» Ὁ. νὰϊρ. ἡμῖν 

μένων. τῶν. 
4 ἀμφισβητήσεις ἐγίγνοντο Ὁ, 2 δωρεὰν G. vulg. πόλιν. - 

vulg. ἀμφισβήτησις ἐγίγνετο. 4. ἀδικουμένοις] ἠδικημένοις T. 
τ δὲ Μεσσήνης G. vulg. δὲ τῆς Ὁ πεμψάντων ἀμφοτέρων G. vulg. 

Μεσσήνης. πεμψάντων ἡμῶν ἀμφοτέρων. 
5 οὔτε βασιλεὺς G. T. νυ]ο.. οὔθ᾽ ς κἀκείνων G. vulg. ἐκείνων. 
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᾿πόλεως, τοῖς μὲν οὐδὲν ἀνεῖλεν ὡς οὐ δικαίαν ποιουμένοις 
τὴν αἴτησιν, * δ᾽ ἐδήλωσε " καὶ τὰς θυσίας ὡς ἔδει 

ποιήσασθαι, καὶ βοήθειαν παρ ὧν " μεταπέμψασθαι. 
35. Καΐτοι πῶς' 'ἄν τις μαρτυρίαν μείζω καὶ σαφεστέραν 

τούτων παράώσχιοιτο ; φαινόμεθα γὰρ πρῶτον μὲν παρὰ 
τῶν κυρίων ὅ τὴν χώραν λαβόντες (οὐδὲν γὰρ " κωλύει 

εἶ πάλιν διὰ βραχέων περὶ " αὐτῶν διελθεῖν), ἔπειτα κατὰ 
πόλεμον αὐτὴν ' ἑλόντες, ὅνπερ τρόπον αἱ πλεῖσται τῶνς 

36 πόλεων περὶ ἐκείνους τοὺς χρόνους ὠκίσθησαν, ἔτι δὲ τοὺς 
ἠσεβηκότας εἰς τοὺς παῖδας " τοὺς Ἡρακλέους ἐκβε- 

βληκότες, οἱ δικαίως ἂν ἐξ ἁπάσης τῆς οἰκουμένης ὑπερ- 
ὡρίσθησαν, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τῷ πλήθει τοῦ χρόνου 
καὶ τῇ τῶν ἐχθρῶν κρίσει καὶ ταῖς τοῦ θεοῦ μαντείαις 

37 προσηκόντως ἔχοντες αὐτήν. " ὧν ἕν ἕκαστον ἱκανόν ἐστι 

διαλῦσαι τοὺς λόγους τῶν “ τολμώντων κατηγορεῖν ὡς 
Ρῇ γὺν διὼ πλεονεξίαν “ οὐ ποιούμεθα τὴν εἰρήνην, ἢ τότε ἃ 
τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμοῦντες ἐπολεμήσαμεν πρὸς Μεσση- 
νίους. Περὶ μὲν οὖν τῆς κτήσεως ἔνεστι μὲν "ἴσως πλείω 

͵ τούτων εἰπεῖν, οὐ μὴν ἀλλὼ καὶ ταῦθ᾽ ἱκανῶς εἰρὴ ——⸗ ἐς 5 

Λέγουσι δ᾽ οἱ συμβουλεύοντες ἡμῶν ποιέσθαι τὴν εἰ- 

ρήνην, ὡς χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην 

ἃ καὶ τὰς θυσίας ἃς Ε. vulg. ἔτι διελθεῖν. 

καὶ θυσίας οἵας. 1 ἑλόντες ἃ. vulg. ἔχοντες. 
- ὃ μεταπέμψασθαι G. vulg. με- τὸ τρὺς “Ἡρακλέους (ἃ. τοὺς ἥρω- 
— κλέος Τ. ⏑⏑⏑— 

[ ἄν τις ὕτων πα- — ἀρδοδονόν μον κοθνν τ, 
ῥάσχοιτο G. vulg. ἄν μαρτυρίαν---- vulg. ὧν ἕκαστόν ἐστιν ἱκανόν, 
παράσχοι τις τούτων τ 9 τρλμώντων κατηγορεῖν G. vulg. 

ξ τὴν χώραν λαβόντες α. νυν. κατηγορεῖν τολμώντων. 
—— — —— 

κωλύει} om. T. 4 οὐ ποιούμεθα ποιού- 
οἱ πάλιν διὰ βραχέων G. vulg ; * 
διὰ βραχέων πάλιν. τ ἴσως πλείω τούτων εἰπεῖν G. 

Κ αὐτῶν διελθεῖν G. vulg. αὐτῶν vulg. εἰπεῖν ἴσως πλείω τούτων. 
VOL. II. M 
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ἔχειν περὶ τῶν πραγμάτων " εὐτυχοῦντας καὶ δυστυχοῦν- 6 

ὡς, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ᾿ ἀεὶ βουλεύεσθαι καὶ ταῖς 

τύχαις ἐπακολουθεῖν καὶ μὴ " μεῖζον φρονεῖν τῆς δυνά- 
μεως, μηδὲ τὸ δίκαιον ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ἀλλ τὸ 

39 συμφέρον ζητεῖν. ᾿Εγὼ δὲ περὶ μὲν τῶν ἄλλων ὁμολογῶ 

τούτοις, ὅπως δὲ " χρὴ τοῦ δικαίου ποιείσθαί τι Υ προὐρ- 
γιαίτερον οὐδὲς ὧν "με λέγων πείσειεν. ὁρῶ γὰρ καὶ 123 
τοὺς νόμους ἕγεκω τούτου κειμένους, καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς 
" καλοὺς κἀγαθοὺς ἐπὶ " τούτῳ φιλοτιεμουμένους, καὶ 
“τὰς εὖ πολιτευομένας πόλεις περὶ “τούτου μάλιστω 

4ο σπουδαζούσας, “ἔτι δὲ τοὺς πολέμους τοὺς προγεγενή- 

μένους οὐ κατὼ τὰς δυνώμεις ἀλλὼ κατὰ τὸ δίκαιον 
ἐτὸ τέλος ἅπαντας εἰληφότας, ὅλως δὲ τὸν βίον 5 τὸν 
τῶν ἀνθρώπων διὰ μὲν κακίαν ἀπολλύμενον δὲ ἀρετὴν δὲ 
σωζόμενον. ὥστ᾽ οὐκ ἀθυμεῖν δεϊ τοὺς ὑπὲρ τῶν δικάίωνὉ 
κινδυνεύειν μέλλοντας, ἀλλὼ πολὺ μᾶλλον τοὺς ὑβρίζον- 
τὰς καὶ τοὺς τὰς εὐτυχίας μὴ μετρίως φέρειν ἐπισταμέ- 

41 γὸυς. Ἔπειτα κἀκεῖνο χρὴ σκοπέϊν᾽ νυνὶ ἢ γὰρ περὶ 
μὲν τοῦ δικαίου πάντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχομεν, περὶ 
δὲ τοῦ συμφέροντος ἀντιλέγομεν. δυόὶν δὲ ' προτεινομένοιν 

ἀγαθοῖν, καὶ τοῦ μὲν ὄντος προδήλου τοῦ δὲ ὠγνοουμένου, 
πῶς οὐκ ἂν " ποιήσωιτε καταγέλαστον, εἰ τὸ μὲν ὁμολφ- 

5. εὐτυχοῦντας καὶ ἃ. vulg. εὐ- e μα ὥς 
τυχοῦντάς τε καί. vulg. τὰς πόλεις τὰς εὖ καὶ φιλο- 

τ ἀεὶ G. vulg. εὖ. τίμως πολιτευομένας. 
εὐ μεῖζον G. vulg. μείζονα. - d χρύτου G. vulg. τοῦτο. 

x χρὴ τοῦ δικαίου G. vulg. τοῦ ες ἔτι δὲ G. vulg. καί. 
δικαίου. χρή. Γ τὸ τέλος ἃ. vulg. τέλος. 

Υ προυργιαίτερον οὐδεὶς G. vulg. ξ πὸν τῶν] τὸν ργ. 6. . 

προυργιαίτερον τὸ συμφέρον οὐδείς. Ὁ γὰρ περὶ μὲν (ἃ. vulg. μὲν γὰρ 
us λέγων G. vulg μελετῶν. περί. 

ἃ καλοὺς κἀγαθοὺς G. vulg. κα- ĩ ᾳροτεινομένοιν Ὁ. vulg. προκει- 
λούς τε κἀγαθούς. μένοιν. — 

Ὁ τούτῳ! τοῦτο Τ. : —— ποιήσητε T. 



“- — 

——— ——⏑ 

“ι΄ «-ὐνσσλο». ὦ. κα 

Ἂν ὙΦ.» 
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γούμενον ' ἀποδοκιμώσαιτε, τὸ δ᾽ ἀμφισβητούμενον ἑλέ-ο 
σθα;, δόξειεν ὑμῖν, ἄλλως τε καὶ τῆς αἱρέσεως τοσοῦτον 

42 διαφερούσης ; ἐν μὲν γὰρ τοῖς " ἐμοῖς λόγοις ἔνεστι 
" μηδὲν μὲν προέσθα; τῶν ἡμετέρων αὐτῶν μηδ᾽ αἰσχύνη 

μηδεμιᾷ τὴν πόλιν περιβαλεῖν, ὑπὲρ δὲ τῶν " δικαίων 
κινδυνεύοντας ἐλπίζειν ὠμέινον ἀγωνιεῖσθαι τῶν ἐχθρῶν, ἐν 
δὲ τοῖς τούτων ἀφεστάναι μὲν ἤδη Μεσσήνης, ᾿ προεξα- 
᾿μαρτόντας δὲ τοῦτ᾽ εἰς ὑμᾶς αὐτοὺς Ἵ τυχὸν καὶ τοῦ ἀ 

συμφέροντος καὶ τοῦ δικαίου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
43' ὧν προσδοκᾶτε " διαμαρτεῖν. Καὶ γὰρ οὐδὲ ' τοῦτό πω 

φανερόν ἐστιν, ὡς " ἐὰν ποιήσωμεν τῶ ———— βε- 

βαίως ἤδη τὴν εἰρήνην " ἄξομεν. οἶμαι γὰρ Ὑ ὑμῶς οὐκ 
ἀγνοεῖν ὅτι πώντες εἰώθασι πρὸς μὲν τοὺς ἀμυνομένους 
περὶ τῶν δικαίων διαλέγεσθαι, τοὺς δὲ λίαν ἑτοίμως ποι- 
οὖσι τὸ " προσταττόμενον ἀεὶ " πλείω " προσεπιβάλλειν 
“ ὃἷς ἂν ἐξ ἀρχῆς " διανοηβῶσιν, ὥστε “ συμβαίνειν βελ- 
τίονος εἰρήνης τυγχάνειν τοὺς πολεμικῶς ᾿ διακειμένους ε 
τῶν ῥᾳδίως τὰς ὁμολογίας ποιουμένων. 

4 Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ περὶ ταῦτω πολὺν χρόνον διατρίβειν, 
δ ἁπάντων τῶν τοιούτων ἀφέμενος ἐπὶ τὸν ἁπλούστατον 
ἤδη τρέψνομαι τῶν λόγων. εἰ μὲν γὰρ " μηδένες πώποτε 124 

1 ἀποδοκιμάσαιτε] ἀποδοκιμάσετε δ ἄξομεν G. vulg. ἕξομεν. 
γα Ὑ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν G νυΐξ. οὐκ 

m ἐμοῖς G. vulg. ἥμετ' ἀγνοεῖν ὑμᾶς. 
——— vulg. ἢ προσταττόμενον) πραττόμενον Τ΄. 

μηδὲν προέσθαι. ἃ πλείω G. πλέω T. vulg. πλέον. 
o δικαίων G. ceteri δεινῶν. Ὁ προσεπιβάλλειν G. vulg. προσ - 
Ρ προεξαμαρτόντας (ἃ. νυὶρ. προ- επιτάττειν. 

ἐξαμαρτάνοντας. ς εἷς Ο: ὡς T. νυὶρ, ὧν. 
4 τυχὸν] σχεδὸν G- d διανοηθῶσιν G. ceteri ἐπινοη- 
τ ὧν} om. T. θᾶῶσιν. ; . 
5 διαμαρτεῖν (ἃ. vulg. διαμαρ- e συμβαίνειν G. vulg. συμβαίνει. 

τάνειν, ἔ Ἴ διατεθειμένους Ἴ, 
τοῦτό πω G. vulg. τοῦτο. 5. ἁπάντων. ἃ. νιυὶν. πάντων. 

ἃ ἐὰν} ἂν G Ὁ μηδένες} μηδεὶς L. 
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τῶν δυστυχησάντων ἀνέλαβον ' αὑτοὺς μηδ᾽ ἐπεκράτησαν 

τῶν ἐχθρῶν, οὐδ᾽ ἡμᾶς εἰκὸς ἐλπίζειν περιγενήσεσθαι 

πολεμοῦντας εἰ δὲ πολλάκις γέγονεν ὥστε καὶ τοὺς 
μείζω δύναμιν ἔχοντας ὑπὸ τῶν ἀσθενεστέρων " κρατηβη- 
ναι καὶ τοὺς πολιορκοῦντας ὑπὸ τῶν ' κατακεκλειμένων 
διαφθαρῆναι, τί θαυμαστόν, εἰ καὶ τὰ νῦν καθεστῶτα 

45 λήψεταί τινα μετάστασιν ; ̓Επὶ μὲν οὖν τῆς ἡμετέρας 

πόλεως " οὐδὲν ἔχω τοιοῦτον εἰπέϊν᾽ ἐν γὰρ τόϊς ἐπέ-Ὁ 
κεινώ χρόνοις οὐδένες πώποτε " κρείττους “ ἡμῶν εἰς ταύ- 
τήν τὴν χώραν εἰσέβαλον" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πολλόϊς ἄν 

τις παραδείγμασι χρήσαιτο, καὶ μάλιστ᾽ ἐπὶ τῆς πό- 
46 λεως ἢ τῆς ᾿Αθηναίων. τούτους γὰρ εὑρήσομεν, ἐξ “ ὧν μὲν 

τοῖς ἄλλοις προσέταττον, πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβληθέν- 

τας, ἐξ ὧν δὲ τοὺς ὑβρίζοντας "ἠμύναντο, παρὰ πᾶσιν 
ἀνβῥώποις εὐδοκιμήσαντας. τοὺς μὲν οὖν παλαιοὺς " κιν-ο 
δύνους εἰ διεξιοίην, οὃὺς ἐποιήσαντο πρὸς ᾿Αμαζόνας ἢ 
᾿Θρῷκας ἢ Πελοποννησίους ᾿ τοὺς μετ᾽ Εὐρυσθέως εἰς τὴν 
χώραν αὐτῶν εἰσβαλόντας, ἴσως " ἀρχαῖα καὶ "πόῤῥω 

47 τῶν Ὑ γὺν παρόντων λέγειν ἂν δοκοίην" ἐν δὲ τῷ Περσικῷ 

πολέμῳ τίς οὐκ οἶδεν ἐξ οίων συμφορῶν εἰς ὅσην εὐδαιμο- 
ay "κατέστησαν. : μένοι γὰρ τῶν ἔξω Πελοποννήσου κατ- 

οἰκούντων, ὁρῶντες τὴν τῶν βαρβάρων δύναμιν. ἀνυπό- 

στατον οὖσαν οὐκ ἠξίωσαν βουλεύσασθαι περὶ τῶν * 

— E—— 4 ἦν μὲν G.r. ναῖρ. ὅν 

* — ——— τοῖς. ' 
ναι τοὺς Τ τ ἠμώραντο 8. ναϊᾷ:) ἡμδονίο: 

᾿ κατακεκλειμένω» καταδεεστέ-. δὅ κινδύνους εἰ διεξιοίγν G. vulg. 
βὼν ————— 6: vulg. κα- εἰ διεξέλθοιμι κινδύνους. ᾿ 
τακεκλεισμένων. - ἔ τοὺς μετ᾽ ---εἰσβαλόντας) τοῦ 

m οὐδὲν] οὐδὲ T. ο΄ μὲν----εἰσβάλλοντος T. 
n κρείττους Ε΄. κρεῖττον Τ' νι]σ. . ὃ ἀρχαῖα καὶ] ἀῤχαίας T. 

κ ὑντιδυδ [τῶν Χ πόῤῥω G. vulg. ποῤῥωτέρω. 
ο ἡμῶν G. ceteri ἡμῖν. Υ γῦν} νυνὶ Τ' , 
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ταττομένων αὐτοῖς, ἀλλ᾽ εὐθὺς εἵλοντο " περιιδεῖν " ἀνά- 
στάτον τὴν πόλιν γεγενημένην μᾶλλον ἢ δουλεύουσαν. 

48 ἐκλιπόντες δὲ " τὴν χώραν, καὶ πατρίδα μὲν τὴν ἐλευθε- 

ρίαν “ νομίσαντες, κοινωνήσαντες δὲ τῶν κινδύνων ἡμῶν, 
τοσαύτης ̓ μεταβολὴς ἔτυχον, ὥστε ὀλίγας ἡμέρας στερη- 
θότες τῶν “ αὑτῶν πολὺν χρόνον “ τῶν ἄλλων δεσπόται ε 

κατέστησαν. 
49 Οὐ μόνον " [ἐπὶ ταύτης ἂν τις τῆς πόλεως ἐπιδείξειε 

τὸ τολμῶν ἀμύνεσθαι τοὺς ἐχθρούς, ὡς πολλῶν ἀγαθῶν 
αἴτιόν ἐστιν, ἀλλὼ καὶ Διονύσιος ὁ τύραννος καταστὰς 

ἐἰρια ία "ὑπὸ Καρχηδονίων, οὐδεμιῶρ αὐτῷ. σωτη- 

ρίας " ὑποφαινομένης, ἀλλὰ καὶ τῶ πολέμῳ κατεχόμε- 
νος, καὶ τῶν πολιτῶν ' δυσκόλως πρὸς αὐτὸν διακειμέ. 115 
νῶν, Κ αὐτὸς μὲν ἐμέλλησεν ἐκπλεῖν, τῶν δὲ χρωμένων 
τινὸς τολμήσαντος εἰπεῖν ὡς καλόν ἐστιν ἐντάφιον ἡ τυ- 

80 ρωννίς, αἰσχυνθεὶς ς ἐφ᾽ οἷς διενοήθη καὶ πάλιν ἐπιχειρήσας 
πολεμεῖν πολλὰς μὲν —** Καρχηδονίων διέφθειρεν, 

ε ἐγκρατεστέραν δὲ τὴν ἀρχὴν ἱ τὴν τῶν πολιτῶν ᾿κατεστή- 
σατο, πολὺ δὲ μείζω τὴν δύναμιν τὴν " αὑτοῦ τῆς πρότε- 

ρὸν ὑπαρχούσης ἐκτήσατο, τυραννῶν δὲ τὸν βίον διετέλεσε, Ὁ 
καὶ τὸν υἱὸν ἐν ταῖς αὐταὶς τιμαῖς καὶ δυναστείαις, ἐν 
αἷσπερ αὐτὸς ἥν, κατέλιπε. 

“5. περιιδεῖν} περιελεῖν Τὶ. { ἐπὶ ταύτης ἄν τις α΄. vulg. ἄν 
4 ἃ ἀνάστατον τὴν πόλιν γεγενημέ- τις ἐπὶ ταύτης. 

γὴν α΄. vulg. τὴν πόλιν ἀνάστατον 8 ὑπὸ Καρχηδονίων] ὑπὸ τῶν Καρ- 
γιγνομένην. 

ο Β τὴν χώραν καὶ πατρίδα G. τὴν Ὁ ὑποφαινομένης G. vulg. ὑπο- 
πόλιν καὶ τὴν χώραν καὶ πατρίδα Τ. λειπομένης. 
vulg. τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν καὶ ἱ δυσκόλως πρὸς αὐτὸν G. δυσχε- 
Ἄληε. ; ρίδα. Ξ 

“ γομίσαντες νομίζοντες Ἢ. δυσχερῶς. 
ἃ αὑτῶν Ε. vulg. ἑαυτῶν. Κ αὐτὸς] —“ —T 
“ τῶν ἄλλων δεσπόται (ὦ. νυ]. ' τὴν τῶν Θ΄ νειὶρ. τῶν. 

δεσπόται τῶν ἄλλων. τὸ αὑτοῦ G. vulg. ἑαυτοῦ, 

Μ3 
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51 Παραπλήσια δὲ τούτοις ᾿Αμύνταρ 5 ὁ Μακεδόνων βα- 

σιλεὺς ἔπραξεν. ἠπτηθὲ ἡττηθεὶς γὰρ ὑπὸ τῶν. βαρβάρων «τῶν 
προσοικούντων μάχῃ καὶ πάσης Μακεδονίας ἀποστερη- Ὁ 

θὲς τὸ μὲν πρῶτον ἐκλιπεῖν τὴν χώραν διενοήθη καὶ τὸ 

σῶμα διασώζειν, ἀκούσας δέ τινος ἐπαινοῦντος τὸ πρὸς 
Διονύσιον ῥῆθέν, καὶ μετωγγοὺς ὥσπερ ἐκεῖνος, χωρίον ς 
μικρὸν καταλαβὼν καὶ — ἐνθένδε μεταπεμψάμε- 

νος ἐντὸς μὲν τριῶν μηνῶν 5 κατέσχεν ἅπασαν Μακεδ-- 

νίαν, τὸν δ᾽ ἐπίλοιπον χρόνον βασιλεύων γήρω τὸν [βίον 

ἐτελεύτησεν. 

52 ᾿Απείποιμεν δ᾽ ἂν ἀκούοντές τε καὶ λέγοντες, εἰ πώ- 
σας τὰς τοιαύτας πράξεις ἐξετάζοιμεν, ἐπεὶ "ἢ καὶ τῶν 
περὶ Θήβας πραχθέντων εἰ μνησθείημεν, ἐπὶ μὲν τοῖς 
γεγενημένοις ἂν ἃ λυποβεϊμεν, περὶ δὲ τῶν μελλόντων 
βελτίους "ἐλπίδας ἃ ἂν λάβωμεν τολμησάντων γὰρ αὐ-ἃ 

τῶν ὑπομεῖναι τὰς εἰσβολὰς καὶ τὰς ἀπειλὰς τὰς — 

τέρας, εἰς τοῦθ᾽ ἡ τύχη τὰ —5 — 
σεν, ὥστε τὰν ἄλλον χρόνον “ὑφ᾽ “ ἡμῖν " ὄντες γῦν ἡμῖν 

προστάττειν. ἀξιοῦσιν. 
53 Ὅστις οὖν, ὁρῶν ἡ τωταύτεις.- μεταβαλὰς γεγενημένας 

ἐφ᾽ ἡμῶν οἴεται “παύσεσθαι, λίαν ἀνόητός ἐστιν ἀλλὰ 

δεὶ ; καρτερεῖν ἐπὶ τοῖς πόρον καὶ θαῤῥῶν περὶ τῶν * 

λόντων, ἐπισταμένους ὅτι τὰς τοιαύτας συμφορὰς αἱ πό-ε 

λεις ἐπανορβοῦνται πολιτείᾳ —* καὶ ταῖς περὶ "τὸν 

οὁ Μακώφων 6. Τ. νυῖρ. ὁ τῶν — μελολμδενάς ες τε τωῤῶ κε 
Max. εδόνων. vulg. πρώγματα περιέστησεν αὐτῶν. 

o κατέσχεν ἅπασαν α: vulg. τ ὑφ᾽ ἐφ᾽ Τ. : 
ἅπασαν κατέσχε. ἃ ἡμῖν Ε. vulg. ἡμᾶς. 

Ρ καὶ τῶν περὶ] καὶ περὶ T. . ἢ ὅντας---ὁρῶν] om. T. 
4 λυπηθεῖμεν G. vulg. λυπηθείη- Υ τοσαύτας ἃ. τὰς Τ. vulg. 

μεν. 
τ ἐλπίδας ἀν Ὁ. vulg. ὧν ἐλ- παύσεσθαι G. οσιετῖ παύεσθαι. 

πίδας. ; 
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54 πόλεμον ἐμπειρίαις. περὶ ὧν " οὐδεὶς ἂν τολμήσειεν ἀντ- 
εἰπεῖν, ὡς οὐ τὴν μὲν ἐμπειρίαν μᾶλλον τῶν ἄλλων 
ἔχομεν, πολιτείαν " δ᾽ “ οἵαν εἶναι χρή, παρὼ μόνοις ἡμῶν 
—* ὧν ὑπαρχόντων οὐκ “ ἔστιν ὅπως οὐκ ἄμεινον τ26 

ΐ ὁμιεν τῶν μηδετέρου τούτων πολλὴν ἐπιμέλειαν πε- 
ποιημένων. 

55 Κατηγοροῦσι δέ τινες τοῦ πολέμου, καὶ διεξέρχονται 
τὴν ἀπιστίαν αὐτοῦ, τεκμηρίρες ἄλλοις τε πολλοῖς χρώ- 

μένοι καὶ μάλιστα τοῖς περὶ ἡμᾶς γεγενημένοις, καὶ 

θαυμάζουσιν εἴ τινες οὕτω χαλεπῷ καὶ παραβόλῳ πρά- 
δόγματι πιστεύειν ἀξιοῦσιν. ᾿Εγὼ δὲ πολλοὺς μὲν οἶδα 

διὰ τὸν πόλεμον μεγάλην εὐδαιμονίαν κτησαμένους, πολ-Ὁ 
λοὺς δὲ τῆς ὑπαρχούσης " ἀποστερηθέντας διὰ τὴν εἰρή- 
γην᾿ οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων ἐστὶν " ἀποτόμως οὔτε κακὸν 
οὔτ᾽ ἀγαθόν, ἀλλ᾽ " ὡς ἂν χρήσηταί 'ἱ τις τῆς πράγμασι 

καὶ τοῖς καιροῖς, οὕτως ἀνώγκη καὶ τὸ τέλος ἐκβαίνειν 
67 ἐξ, αὐτῶν. χρὴ, δὲ. τοὴκ μὰν εὖ πρέτεντας “τῆς εἰρήνης 

' ἐπιθυμεῖν" ἐν ᾿ ταύτη γὰρ τῇ καταστάσει πλεῖστον ἄν 
, τις χρόνον τὼ παρόντα. διαφυλάξειεν' τοὺς δὲ δυστυχρῦν- 
᾿ τὰς τῷ πολέμῳ προσέχειν τὸν γοῦν" ἐκ γὰρ τῆς ταραχῆς ο 

58 καὶ τῆς " καινουργίας θᾶττον ἂν μεταβολῆς τύχοιεν. ὧν 
ἡμεῖς " δέδοικα μὴ τἀναντία πράττοντες φανώμεν" ὅτε 
μὲν γὰρ ἐξῆν ἡμῖν τρυφᾶν, πλείους τοὺς πολέμους ἐποι- 
ούμιεθα τοῦ δέοντος, ἐπειδὴ δ᾽ εἰς ἀνάγκην " καθέσταμεν, 
 οδὼς ἀν “ἀμοθ 

οὐδεὶς τολμήσειεν. με υμύραν — 
Ἔλα, ἄτι δ εἰρήνης Ὁ. — 
ς οἵαν εἶναι χρὴ ἃ. vulg. οἵαν — 

χρὴ. γὰρ τῇ καταστάσει ταύτῃ 

ἃ ἔστιν α΄. vulg. ἔσθ᾽. Σ᾿ m καινουργίας G. vulg. πανουρ- 

Γ διὰ ἐμ om. ΡΥ. ὦ. omnes δεδοίκαμεν. 
8 ἀποτόμως} ἀποτόλμως G. τς 9 καθέσταμεν G. vulg. καθίστα- 
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ὥστε κινδυνεύειν, ἡσυχίας ἐπιθυμοῦμεν καὶ περὶ ἀσφα-. 
59 λείας βουλευόμεθα. καίτοι χρὴ τοὺς βουλομένους ἐλευθέ- 

ρους εἶναι τὰς μὲν ἐκ τῶν ἐπιταγμάτων συνθήκας φεύ- ἃ 
γεῖν ὡς ἐγγὺς δουλείας οὔσας, Ρ ποιέσθαι δὲ τὰς διαλ- 
λαγάς, ὅταν ἢ περιγένωνται τῶν ἐχβρῶν ἢ “ τὴν δύναμιν 
τὴν αὑτῶν ἐξισώσωσιν τῇ τῶν πολεμίων' ᾿ ὼς τοιαύτην 

ἕκαστοι τὴν εἰρήνην ἕξουσιν, δίαν πὲρ ἂν τοῦ πολέμου ΄. 
ποιήσωνται τὴν " κατάλυσιν. 

ὅο ὯΩν ἐνθυμουμένους χρὴ μὴ προπετῶς ὑμᾶν αὐτοὺς 
᾿ἐμβαλεῖν εἰς " αἰσχρὰς ὁμολογίας, μηδὲ ῥωθυμότερον 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος "ἢ τῶν ἄλλων φανῆναι βουλευομένους. ε΄ 

᾿Αναμνήσθητε δὲ πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς ὅτι τὸν παρελθόντα 

χρόνον, εἰ πολιορκουμένη τοὶ τῶν πόλεων τῶν συμμαχί- 
δὼν εἷς μόνος Υ Λακεδαιμονίων βοηθήσειεν, ὑπὸ πάντων 
"ἂν ὡμολογεῖτο παρὰ τοῦτον " γενέσθαι τὴν σωτηρίαν αὐ- 

61 τοῖς. καὶ τοὺς μὲν πλείστους τῶν τοιούτων ἀνδρῶν παρὰ 

τῶν πρεσβυτέρων ἄν τις ἀκούσειεν, τοὺς δ᾽ ὀγομαστοτά- 127 
τους ἔχω κἀγὼ διελθεῖν. ὃ" Πεδάριτος μὲν γὰρ εἰς Χίον 

62" εἰσπλεύσας τὴν πόλιν αὐτῶν διέσωσε᾽ Βρασίδας δ᾽ εἰς 
᾿Αμφίπολιν εἰσελθών, “ ὀλίγους περὶ αὑτὸν τῶν πολιορ- 

κουμένων συνταξώμενος, πολλοὺς ὄντας τοὺς πολιορκοῦν- 
τὰς ἐνίκησε μαχόμενος" Τύλιππος δὲ Συρακοσίοις βοη- 
βήσας οὐ μόνον ἐκείνους διέσωσεν, ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμιν 
τὴν κρατοῦσαν αὐτῶν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν" 

μεν vel cum H. Wolftio κατέστη- 
x ἢ τῶν G. vulg. ἢ περὶ τῶν. μὲν. 

Ρ ποιεῖσθαι} φόβεῖσθαι Τ. Υ Λακεδαιμονίων ἃ. vulg. Λακε- 
4 τὴν δύναμιν τὴν αὑτῶν G. vulg. δαιμόνιος. 

τὴν αὑτῶν δύναμιν. 2 ἂν ὦ; ἦτο G. vulg. ὥμολο- 
τ ὡς G. vulg. ὥστε. γεῖτο. 
5 κατάλυσιν G. vulg. διάλυσιν. 3 γενέσθαι ἃ. vulg. γεγενῆσθαι. 
t — G. ἐμβάλειν T. vulg. Ὁ Πεδάριτος] τοιοῦτος Τ. ᾿ 
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63 ἅπασαν αἰχμάλωτον ἔλαβεν. καίτοι πῶς οὐκ αἰσχρὸν 
τότε μὲν “ἕκαστον ἡμῶν ἱκανὸν εἶναι τὰς ἀλλοτρίας πό- 

λεις διαφυλάττειν, νυνὶ δὲ πάντας ᾿ μηδὲ πειρᾶσθαι τὴν 

—— — καὶ τὴν μὲν. Ε Εὐρώπην καὶ 
᾿ τὴν ᾿Ασίαν μεστὴν πεποιηκέναι τροπαίων ὑπὲρ τῶν ἀλ- 

λῶν πολεμοῦντας, ὑπὲρ δὲ τῆς πατρίδος οὕτω φανερῶς 

ὑβριζομένης μηδεμίαν μάχην ἀξίαν λόγου φαίνεσθαι με-. 
64 μαχημένους ἀλλ᾽ ἑτέρας μὲν πόλεις ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ο 

ἀρχῆς τὰς ἐσχάτας ὑπομεέϊναι πολιορκίας, αὐτοὺς δ᾽ 
ἡμᾶς, ὑπὲρ τοῦ μηδὲν " ἀναγκασθῆναι παρὰ τὸ δίκαιον 

ποιεῖν, μηδὲ μικρὰν οἴεσθαι δεῖν Ἷ ὑπενεγκεῖν κακοπά- 
θειαν, ἀλλὰ ζεύγη μὲν ἵππων " ἀδηφαγούντων ἔτι καὶ 
γῦν ὁρᾶσθαι τρέφοντας, ὥσπερ δὲ τοὺς εἰς τὰς δεινοτάτας 
ἀνάγκας ἀφιγμένους καὶ τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐνδεεῖς ὄντας, 
οὕτω ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην ; 

65 Ὃ δὲ πάντων σχετλιώτατον, εἰ φιλοπονώτατοι δὸ- ἃ 
κοῦντες εἶναι τῶν Ἑλλήνων ' ῥαθυμότερον τῶν ἄλλων Bou- 

λευσόμεθα περὶ τούτων. Ph τίνας γὰρ ἴσμεν, ὧν καὶ ποιή- 
σασθαι μνεῖαν ἀξιόν ἐστι, οἵτινες ἅπαξ ἡττηθέντες καὶ 

μιᾶς εἰσβολῆς γενομένης οὕτως " ἀνάνδρως ὡμολόγησαν 
66 πάντα τὰ προσταττόμενα ποιήσειν ; " πῶς δ᾽ ἂν οἱ 

τοιοῦτοι “ πολὺν χρόνον δυστυχοῦντες ᾿ ἀνταρκέσειαν ς τίς 

e ἕκαστον ἡμῶν] ὑμῶν ἕκαστον T. ἢ τίνας γὰρ ἴσμεν ὧν καὶ ποιήσα- 

᾿ » Ὁ vulg. 

σόμεθα Εἰ. vulg. ῥαθυμότερον βου- τ ἀνταρκέσειαν G. vulg. ἕω. 
λευσόμεθα. σειαν. 
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δ᾽ οὐκ ἂν ἐπιτιμήσειεν ἡμῖν, " εἰ Μεσσηνίων ὑπὲρ " ταύτης ε 
τῆς χώρας εἴκοσιν ἔτη πολιορκηθέντων ἡμεῖς οὕτω ταχέως 
ἡ κατὰ συνθήκας αὐτῆς ἀποσταίημεν, καὶ μηδὲ τῶν προ- 

γόνων μνησθείημεν, ἀλλ᾽ ἣν ἐκεῖνοι μετὰ πολλῶν πόνων 
καὶ κινδύνων ἐκτήσαντο, ταύτην ἡμεῖς ὑπὸ λόγων πει- τ528 
σθέντες ἀποβάλοιμεν ; 

δὴ ὯΩν οὐδὲν ἔνιοι φροντίσαντες, ἀλλὰ πάσας τὰς αἰσχύ- 
νας ὑπεριδόντες, " τοιαῦτα συμβουλεύουσιν ὑμῖν, ἐξ ὧν εἰς ἡ 
ὀνείδη τὴν πόλιν καταστήσουσιν. οὕτω δὲ προθύμως " ἐπα- 

γουσιν " ὑμᾶς πρὸς τὸ παραδοῦναι " Μεσσήνην, ὥστε καὶ 
διεξελθεῖν ἐτόλμησαν τήν τε τῆς πόλεως ἀσθένειαν καὶ 

τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν, καὶ κελεύουσιν ἀποκρίνασθαι Ὁ 
τοὺς ἐναντιουμένους αὐτοῖς, πόθεν βοήθειαν προσδοκῶντες 

68" ἥξειν διακελευόμεθα " πολεμεῖν. Ἐγὼ δὲ “ μεγίστην 

ἡγοῦμαι συμμαχίαν εἶναι καὶ βεβαιοτάτην τὸ τὰ δίκαια 

πράττειν (εἰκὸς γὰρ καὶ τὴν τῶν θεῶν εὔνοιαν “ γενέσθαι ᾿ 
μετὼ τούτων, εἴπερ χρὴ περὶ τῶν μελλόντων τεκμαίρε- 
σθαι τοῖς ἤδη γεγενημένοις), πρὸς δὲ ταύτη τὸ καλῶς 
πολιτεύεσθαι καὶ ᾿ σωφρόνως ζῆν καὶ μάχεσθαι τοῖς πο- 
λεμίοις ἐθέλειν καὶ μηδὲν οὕτω δεινὸν νομίζειν ὡς τὸ κα-ς 

ο΄ κῶς ἀκούειν ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὅ ἃ μᾶλλον ἡμῖν ἢ τόῖς 

όρ ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπάρχει. μεθ᾿ ὧν " ἐγὼ πολὺ ἂν ἥδιον 

5 εἰ Μεσσηνίων} om. pr. G. 
t ταύτης τῆς χώρας G. vulg. τῆς ὑμῖν — ———— 
— συμβουλεύων ιν ὑμῦ — , ἔσεσθαι. 

6. vulg. συμβουλεύουσι “ —— Cuppeoroc —— 

— ὑμᾶς 61. vulg. ἡμᾶς. 
ἃ Μεσσήνην G. T. νυ]ρ. τὴν Μεσ- 

Ὁ ἥξειν G. vulg. δε, ἐν : πολύ. 



Ὡοαυνχζοδεπχτ, ——— 

ΡΥ πὸ εις 

p. 129. ΑΡΧΊΔΑΜΟΣ. 171 

πολεμοίην ἢ μετὰ πολλῶν μυριώδων" οἶδα γὰρ καὶ τοὺς 

— — 
πλήθει τῶν- ἄλλων περιγενομένους, ἀλλὰ ταῖς ἀρεταῖς 

γοταῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ προειρημέναις. ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον " διὰ τοῦτο 
φοβεῖσθαι τοὺς πολεμίους, ὅτι ' πολλοὶ τυγχάνουσιν ὅὄν- 
τες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐπ᾽ ἐκείνοις θαῤῥεῖν, ὅταν ὁρῶμεν d 
ἡμῶς μὲν αὐτοὺς οὕτως ἐνηνοχότας τὰς συμφορὰς ὡς οὐ- 
δένες ἄλλοι πώποτε, καὶ "᾿ τοὺς τε νόμοις καὶ τοῖς ἐπε- 
τηδεύμασιν ἐμμένοντας, οἷς ἐξ ἀρχῆς κατεστησάμεβα, 
τοὺς δὲ " μηδὲ τὰς εὐτυχίας φέρειν δυναμένους, ἀλλὰ 

γι διατεταραγ μένους, καὶ τοὺς μὲν “ τὰς συμμαχίδας πό-. 
λεις καταλαμβάνοντας, τοὺς δὲ τἀναντίᾳ τούτοις πράτ- 
roras, ἢ ἄλλους δὲ περὶ χώρας τοῖς ὁμόροις ἀμφισβη- ε 
τοῦντας, τοὺς δὲ μᾶλλον ἀλλήλοις φθονοῦντας ἢ πρὸς 
ἡμᾶς πολεμοῦντας. ὥστε "θαυμάζω τῶν μείζω συμμα- 
χίαν ζητούντων, ὧν οἱ πολέμιοι τυγχάνουσιν ᾿ἐξαμαρτά- 

νοντες. 
74. Εἰ δὲ δεϊεκαὶ περὶ τῶν ἔξωθεν " βοηθειῶν εἰπ εἶν, '" ἡγοῦ- 

μαι πολλοὺς ἔσεσθαι τοὺς βουλομένους " ἐπαμύνειν ἡμῖν. 129 
ἐπίσταμαι γὼρ στρῶτον μὲν ̓Αθηναίους, εἰ καὶ μὴ πάντα 
μεθ᾽ ἡμῶν εἰσίν, "Σ ἀλλ᾽ ὑπέρ γε ὃ τῆς σωτηρίας τῆς ἡμε- 

ρώτους----ἀφικο, 6. 4 θαυμάζω αἰ. θαυμάζειν. 

αΐα, ἀρνῶν: — —* — 
— —————————— μαρτάνοντες, ταῦθ' ἡμῖν βοηθήσει, 

διὰ τοῦτο T. omisi auctore G. 
Ἰ πολλοὶ] πολὺ D. 5. βοηθειῶν εἰπεῖν] εἰπεῖν βοηθειῶν 
mw χρῖς τε νόμοις G. τοῖς γενομέ- Τ΄. 

νοις T. vuls. τοῖς νομιζομένοις. τ ἡγοῦμαι) Addidi e ἃ. 
Ὁ μηδὲ τὰς εὐτυχίας φέρειν δυνα- ἃ ἐπαμύνειν ἡμῖν G. vulg. ἡμῖν 

μένους G. vulg. τὰς εὐτυχίας φέρειν ἐπαμώνειν. Η 
μὴ διασμάνδαν ᾿ς ἃ ἀλλ᾽ ὑπέρ ΞΘωυνὰϊᾳ. ἀλλ᾽ οὖν 

5 τὰς συμμαχίδας G. νυὶρ. ἔ- ὑπέρ. 

χόντας συμμαχίας. ᾿ τῆς ἡμετέρας G. 
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τέρας "ἡ ὁτιοῦν ἂν ποιήσοντας ἔπειτα τῶν ἄλλων πόλεων 
"ἔστιν ἃς ὁμοίως ἂν ὑπὲρ " τῶν ἡμῖν συμφερόντων ὡς 

73 περὶ τῶν ἑαυταῖς βουλευσομένας" ἔτι δὲ Διονύσιον τὸν 
τύραννον καὶ “ τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα καὶ τοὺς ἄλλους 

τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν δυνάστας, καθ᾿ “ὅσον ἕκαστοι 
᾿ δύνανται, προθύμως ἂν ἡμῖν ἐπικουρήσοντας᾽ πρὸς δὲ Ὁ 

τούτοις καὶ τῶν Ἑλλήνων τοὺς ταῖς " οὐσίαις προέχοντας 

καὶ ταῖς δόξαις πρωτεύοντας, ' καὶ βελτίστων πραγμά- 
τῶν ἐπιθυμοῦντας, εἰ καὶ μήπω συνεστήκασιν, ἀλλὰ ταῖς 

ΔΈ Συ., δ. 24 7 — “ 7 Y εὐνοίαις μεθ᾽ ἡμῶν ὄντας, ἐν οἷς περὶ τῶν μελλόντων 
74 εἰκότως ἂν ὃ μεγάλας ἐλπίδας ἔχοιμεν. Οἶμαι δὲ καὶ 

"τὸν ἄλλον ὄχλον τὸν ἐν Πελοποννήσῳ καὶ τὸν δῆμον, 
ἰὸν οἰόμεθα " μάλιστα πολεμέϊν ἡμῖν, ποθεῖν ἤδη τὴν 
ἡμετέραν ἐπιμέλειαν. οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἀποστᾶσι γέγο-ς 

νεν ὧν προσεδόκησαν, ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν τῆς ἐλευθερίας " τοὺ- 

ναντίον ἀποβέβηκεν (ἀπολέσαντες γὰρ αὑτῶν τοὺς βελ- 

τίστους ἐπὶ τοῖς χειρίστοις τῶν πολιτῶν γεγόνασιν), ἀντὶ 

δὲ τῆς αὐτονομίας εἰς πολλὰς καὶ δεινὰς. ἀνομίας ἐμ-᾿ 

75 πεπτώκασιν. εἰθισμένοι δὲ τὸν ἄλλον χρόνον μεθ᾿ ἡμῶν 

ἐφ᾽ ἑτέρους ἰέναι, γῦν τοὺς ἄλλους “ ὁρῶσιν ἐφ᾽ αὑτοὺς ἃ 

στρατευομένους, καὶ τὰς στάσεις, ἃς ἐπυνθάνοντο πρότε- 

ἢ ὁτιοῦν ἂν G. νυ]ρ.. πάντα. Β τὸν ἄλλον ὄχλον G. vulg. τὸν 
. 8 ἔστιν ἃς ἃ. vulg. τινάς. ὄχλον. 
Ὁ τῶν ἡμῖν α. νυὶξ. τῶν νν ὀ Ἀ  θὃν} om. pr. G. 

ἡμῖν. κ μάλιστα πολεμεῖν ἡμῖν, ποθεῖν 
ς πὸν Αἰγυπτίων G. ceteri τῶν ἤδη τὴν ἡμετέραν ἐπιμέλειαν σα. 

Αἰγυπτίων. πολλὴν ποιήσεσθαι τὴν ἐπιμέλειαν Τ΄. 
ἃ ὅσον ἕκαστοι δύνανται (ἃ. vulg. vulg. κἄν οὐ πρότερον ἀλλὰ νῦν γε 

ὅσον ἂν ἕκαστοι δύνωνται. πολλὴν ποιήσεσθαι τὴν ἐπιμέλειαν. 
e οὐσίαις προέχοντας} θυσίαις n τρὐναντίον ἀποβέβηκεν G. vulg. 
——— Ὁ. τοὐναντίον αὐτοῖς ἀποβέβηκεν. 

καὶ βελτίστων 6: vulg. καὶ o δρῶσιν ἐφ᾽ αὑτοὺς ἃ. vulg. ἐπ᾽ 
τῶν βελτίστων. αὐτοὺς ὁρῶσιν. Τ΄. εἴ præpositio- 

Ξ μεγάλας ἐλπίδας Ὁ. vulg με- nem et verbum omittit. 
γάλας τὰς ἐλπίδας. : 
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ρον παρ᾽ ἑτέροις οὔσας, νῦν παρ αὐτόῖς ὀλίγου δεῖν καθ᾽ 

ἑκάστην ἡμέραν " γιγνομένας. οὕτω “ δ᾽ ὡμαλισμένοι 
ταῖς συμφοραῖς εἰσίν, ὥστε " μηδένα διαγνῶναι δύνασθαι 

"δ τοὺς κάκιστα πράττοντας αὑτῶν. οὐδεμία γάρ ἐστι τῶν 
πόλεων ἀκέραιος, " οὐδ᾽ ἥ τις οὐχ, ὁμόρους ἔχει τοὺς κα- 
κῶς ποιήσοντας' ᾿ὡς τετμῆσθαι μὲν τὰς χώρας, πεπορ- 
βήσθαι δὲ τὰς πόλεις, ἀναστάτους δὲ γεγενῆσθαι τοὺς ε 

οἴκους τοὺς ἰδίους, ἀνεστράφθαι δὲ τὰς πολιτείας καὶ 
καταλελύσθαι τοὺς νόμους, μεθ᾿ ὧν οἰκοῦντες εὐδαιμονέ. 

77 στατοι τῶν Ἑλλήνων " ἦσαν. οὕτω δ᾽ ἀπίστως " τὰ πρὸς 

σφᾶς αὐτοὺς καὶ δυσμενῶς ἔχουσιν, ὥστε μᾶλλον τοὺς 
'πολίτας ἢ τοὺς πολεμίους δεδίασιν" ἀντὶ δὲ τῆς ἐφ᾽ 

ἡμῶν ἡ ὁμονοίας καὶ τῆς παρ᾿ " ἀλλήλων εὐπορίας εἰς το- 
σαύτην ἀμιξίαν ἐληλύθασιν; ὥσθ᾽ οἱ μὲν κεκτημένοι τὰς 130 
οὐσίας ἥδιον ἃ ἂν εἰς τὴν θάλατταν τὰ σφέτερ αὐτῶν " ἐκ- 

βάλοιεν ν ἢ τοῖς δεομένοις ἐ ἐπαρκέσειαν, οἱ δὲ καταδεέστε- 
ρον πράττοντες οὐδ᾽ ἂν εὑρεῖν δέξαιντο μᾶλλον ἢ τὼ τῶν 

78" ἐχόντων ἀφελέσθαι καταλύσαντες δὲ τὰς θυσίας ἐπὶ 
τῶν βωμῶν σφάττουσιν ἀλλήλους" πλείους δὲ φεύγουσι 
γὺν ἐκ μιᾶς πόλεως ἢ πρότερον ἐξ ἁπάσης τῆς Πελοπον- 

νήσου. Καὶ τοσούτων ἀπηριθμημένων κακῶν, πολὺ πλείω 
τὼ παῤαλελειμμένα τῶν εἰρημένων ἐστίν᾽ οὐδὲν γὰρ “ δὉ 

τι “τῶν δεινῶν " ἢ ' χαλεπῶν οὐκ ἐνταῦθα συνδεδράμηκεν. 
79 ὧν οἱ μὲν ἤδη μεστοὶ τυγχάνουσιν ὄντες, οἱ δὲ δ διὰ τα-᾿ 

νας 2. ἀλλήλων εὐπορίας α΄. vulg 
ἃ δ᾽ μένοι. ἃ. δεδασμένοι ἡμῶν εὐνοίας. 

P de δεδαμασμένοι. ἃ ἐκβάλοιεν G. , βάλοιεν 
" μηδένα Ο.. νυΐρ. μηδέ. Ὁ ἐχόντων) ἐχθρῶν T. 

«8 οὐδ Accessit e G. ς ὅτι} ἔτ; α. 
τ ὡς} Immo ὥστε: ἃ τῶγ δεινῶν] δεινὸν T. 

ον ἦσαν Ο. Ιδουπατο . νος. 9. ἢ om. ἃ. 

«εὐ τὰ τρς Θ. νυξὶ πρίς ε δὰ ταχῶν Ο. θὰλχ' τῶχμος: 
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χέων ἐμπλησθήσονται, καὶ ζητήσουσί τινα τῶν παρόντων 

πραγμάτων εὑρεῖν ἀπαλλαγήν. μὴ γὰρ οἴεσθ᾽ αὐτοὺς 
μένειν ἐπὶ τούτοις" οἵτινες γὰρ εὖ πράττοντες ἀπεῖπον, 
πῶς ἂν οὗτοι κακοπαθοῦντες πολὺν χρόνον καρτερήσειαν ; 

80 ὥστ᾽ οὐ μόνον ἢ ἣν μαχόμενοι »κήσωμεν," ̓ ἀλλ᾽ ἐὰν ἡσυ-ο 
χίαν ἔχοντες περιμείνωμεν, ὄψεσθ᾽ " αὐτοὺς — 
μένους καὶ τὴν ἡμετέραν συμμαχίαν “πῆμα ᾿ αὐτῶν 
εἶναι γομίζοντας. Τὰς μὲν οὖν ἐλπίδας ἔχω τοιαύτας. 

δι πτρσρῦτον δ᾽ ἀπέχω τοῦ " ποιῆσαί τι τῶν “ προστατ- 

τομένων, ὥστ᾽ εἰ μηδὲν γίγνοιτο τούτων μηδὲ βοηθείας 

μηδαμόθεν τυγχάνοιμεν, ἀλλὼ τῶν Ελλήνων οἱ μὲν ἀδει- 
κοὶεν ἡμᾶς οἱ δὲ Ῥ περιορῶεν, οὐδ᾽ ἂν οὕτω μεταγνοίην, ἃ 
ἀλλὰ πάντας ἂν τοὺς ἐκ τοῦ πολέμου κινδύνους ὑπομεί- 

ϑαναίμι πρὶν ποιήσασθαι τὰς ὁμολογίας ταύτας. αἰσχων- 

θείην γὰρ ̓  ἂν ὑπὲρ ἀμφοτέρων, " εἴτε καταγνοίημεν τῶν 
προγόνων ὡς ἀδίκως — — τὴν χώραν, 

εἴτ᾽ ἐκείνων ὀρθῶς κτησαμένων ἱ καὶ — ἡμεῖς 
83 ἄϑμαν τὸ δίκαιον συγχιωρήσαιμιέν τι περ αὐτῆς. τούτων 

μὲν οὖν " οὐδέτερον ποιητέον, σκεπτέον δ᾽ ὅπως ἀξίως 

ἡμῶν αὐτῶν " πολεμήσομεν, καὶ μὴ τοὺς εἰθισμένους 7 ἐγ- 
κωμιάζειν τὴν πόλιν ὦ ἐλέγξομεν ψευδέις ὄντας, ἀλλὰ 

᾿'τριούτους ἡμᾶς αὐτοὺς " παρασχήσομεν, ὥστε ἢ δοκεῖν 

“Β ἥνι νμήσομεν 6. νυῖφ. ἄντ " Μεσσηνίως G.T. νεῖρ, Μεσ- 
νικῶμεν. σηνίων. 

Ἰ ἀλλ᾽ ἐὰν G. vulg. —— t καὶ προσηκόντως] Recepi hæc 
Κ΄ αὐτοὺς μεταβαλλομένους ἃ. e G 

ulg. μετ vulg. μεταβαλλομιένους αὐτούς. ἃ οὐδέτερον α΄. vulg έ 

' αὐτῶν (α. vulg. αὐτοῖς. πολεμήσομεν} πολεμήσωμεν. 
τῷ Τοσοῦτον) τοσούτῳ T. Υ ἐγκωμιάζειν τὴν α. vulg. ἐγ- 
Ὁ ποιῆσαι G. vulg. ποιεῖν. ᾿ κωμιάζειν ἡμῶν τήν. ν 
9 ᾳροσταττομένων} πραττομένων ὅ ἐλέγξομεν G. ἐξελέγξωμεν Τ' 

Ῥ περιορῷεν G. vule· ὑπεροῤῷεν. ὁ παρασχήσομεν)] παράσχωμεν 
4 ἄν] om. B correctus T. 
᾿. εἴτε] εἴγε Ἐ. δοκεῖν ἐκείνους ἐλάντω. τῶν ὑπ- 
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ἐκείνους ἐλώττω. τῶν ὑπαρχόντων εἰρηκέναι! περὶ ἡμῶν. 
84 Οἶμαι μὲν οὖν “ οὐ ἐν “συμβήσεσθαι. δεινότερον τῶν γὺν 

παρόντων, ἀλλὰ τοὺς ἐχθροὺς τοιαῦτω " βουλεύσεσθαι 1321 

καὶ πράξειν, ἐξ ὧν ἐπανορθώσουσιν ἡμᾶς ἱμᾶς᾽ ἂν δ᾽ ἄρα 
ψευσθῶμεν τῶν ἐλπίδων καὶ κάνει. —** 
καὶ μηδὲ τὴν πόλω ἔτι δυνώμεθα ᾿διαφυλάττειν, 

πὰ μέν ἐστιν ἃ μέλλω λέγειν, ὅμως δ᾽ οὐκ ΤΣ παῤ- 

Ἕλλησι καλλίω ταῦτ᾽ ἐστί, καὶ μᾶλλον ἁρμόττοντα 
τοῖς ἡμετέροις φρονήμασιν, ὧν ἔνιοί τινες ἡμῶν " συμβου- Ὁ 
λεύουσι. 

85 Φημὶ γὰρ χρῆναι τοὺς μὲν γονέας τοὺς ἡμετέρους αὐ- 
τῶν καὶ τοὺς " παῖδας καὶ τὰς γυναίκας καὶ τὸν ὄχλον 
τὸν ἄλλον ἐκ τῆς πόλεως ἐκπέμψαι, τοὺς μὲν ' ἐς Σικε- 
λίαν καὶ ᾿Ιταλίαν, τοὺς δ᾽ εἰς Κυρήνην, τοὺς δ᾽ εἰς τὴν 

ἥπειρον (ἢ ἀσμένοι δ᾽ αὐτοὺς ' ἅπαντες οὗτοι δέξονται 
καί χώρῳ πολλῇ καὶ ταῖς " ἄλλαις ταῖς περὶ τὸν βίον 

εὐπορίαις, οἱ μὲν χώριν ἀποδιδόντες ὧν εὖ " πεπόνθασιν 
οἱ δὲ " κομιεῖσθαι προσδοκῶντες ὧν ἂν " προῦπάρξωσρ), ς 
— — βουλομένους καὶ δυναμένους κιν- 

δυνεύειν τῆς μὲν πόλεως ᾿ ἀφέσθαι καὶ τῶν ἄλλων κτη- 

ἀρχόντων G. vulg. ἐκείνους ἐλάττυ ΝΚ ἄσμενοι Ε΄. vulg. ἀσμένως. 
τι τῶν ὑπαρχόντων δοκεῖν. ᾿ ἅπαντες οὗτοι ἅπαντες Τ. 
ς οὐδὲν Ὁ. νυῖᾳ. μηβῶ. τι ἄλλλν 6 

δεινότερον (ἃ. δὲε:- ἄλλαις περί. 
νότερον συμβεβῆσθαι T. νυ]ᾳ. δει- Ὁ Post πεπόνθασιν omisi cum 
νότερον συμβήσεσθαι. G. quæe νυϊρο δἀάιυπίιν, ὑφ᾽ 

ΩΣ A a* — —— 6 — 
*̃— vulg. φυ- — πος 

ἢ Τρήτάμξωσιν Ο. νεῖᾳ. τρδες 

ἱ Ἂς ' Σικελίαν] ἐκ Σικελίας T. σθαι. 
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μάτων, πλὴν "ὅσα ἂν " οἵοί τ᾽ ὦμεν " ἀπενέγκασθαι μεθ᾽ 
ἡμῶν αὐτῶν, " καταλαβόντας δὲ χωρίον, ὅ τι ἂν ̓ ἐχυρώ-- 
τάτον ἦ καὶ πρὸς τὸν πόλεμον συμφορώτατον, ἄγειν καὶ 
φέρειν τοὺς πολεμίους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ βάλατ- 
τάν, ἕως ἂν παύσωνται τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητοῦντες. 

87) Καὶ ταῦτ᾽ ἐὰν τολμήσωμεν καὶ μὴ κατοκνήσωμεν, ὄψνε- 
σῇε τοὺς νῦν ἐπιτάττοντας ἱκετεύοντας καὶ δεομένους ἃ 
ἡμῶν Μεσσήνην ἀπολαβεῖν καὶ ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην. 

Ποία γὰρ ἂν τῶν πόλεων τῶν ἐν Πελοποννήσῳ τοιοῦτον 
πόλεμον ὑπομείνειεν, οἷον " εἰκὸς γενέσθαι βουληθέντων 

88 ἡμῶν ; τίνες δ᾽ οὐκ ἂν ἐκπλαγεῖεν καὶ δείσαιεν στρατό- 
πεδὸν συνιστάμενον τοιαῦτα μὲν 3 διαπεπραγμένον, δι- 

καίως δὲ τοῖς αἰτίοις τούτων ἀγγισ μένον, ἀπονενοημένως 
δὲ πρὸς τὸ ζῶν διακείμενον, καὶ ἢ τῷ μὲν "σχολὴν ἄγειν, e 
καὶ “μηδὲ περὶ ἕν ἄλλο διατρίβειν ἢ ἤ περ. τὸν πόλεμοι 

8 τοῖς ξενικοῖς στρατεύμασιν ὡμδιωμένον, ταῖς δ᾽ ἀρεταῖς 
καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασι τοιοῦτον οἷον ἐξ ἁπάντων ἀνθρώ- 
πῶν οὐδεὶς ἂν συντάξειεν᾽ ἔτι “δὲ μηδεμιᾷ πολιτεία τε- 

᾿ ταγμένη χρώμενον, ἀλλὼ θυραυλεῖν καὶ πλανᾶσθαι κα- 132 
τὼ τὴν χώραν δυνάμενον, καὶ ῥαδίως μὲν ᾿όμορον οἷς ἂν 

βούληται γιγνόμενον, τοὺς δὲ τόπους ἅπαντας τοὺς πρὸ 

᾿ροτὸν πόλεμον συμφέροντας πατρίδας εἶναι νομίζον ; ̓Εγὼ 

* ἔσα] a correctore habet Ὁ. Ὁ. διαπεπρωγμένον G. vulg. συμ- 
ΕΠ οἷοί, τ᾽ ὦμεν G. vulg. δυνώ- , : 
ἐμά. ν 

με ἀπενέγκασθαι Primum ὦ ἃ Φἔ σχολὴν ἄγειν ἃ. vulg. σχολὴν 
— est in G. πρῶτον ἄγειν. . ; 
—— καταλαβόντες d μηδὲ] μὴ Τ 

 ἀργότατιν 6. τοῖς. ἀρ χρώμενον G. . δὲ μηδεμιᾷ (νεὶ 
τάτον. ceum H. W. δὲ ἐν μηδεμιᾷ) 
** * γενέσθαι ο. εἰκὸς ἦν γε- πόλει τεταγμένον. 
γέσθα, T. vulg. εἰκὸς ἦ γενέσθαι. Γ ὅμορον} ὅμηρον T. 



“που ρει, τς 

ἢ, ἃς 
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μὲν γὰρ οἴμαι τῶν λόγων ὅ μόνον " ῥηθέντων τούτων καὶ 
διασπαρέντων εἰς τὸς Ἕλληνας εἰς πολλὴν ταραχὴν .-» 

ταστήσεσθαι τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, ἔτι δὲ μᾶλλον, " ἣν 
καὶ τέλος ἐπιθεῖναι τούτοις ἀνωγκασθῶμεν. Τίνα γὰρ 

οἰηθῶμεν αὐτοὺς γνώμην ἕξειν, ὅταν ' αὐτοὶ μὲν κακῶς Ὁ 
οι πάσχωσιν, ἡμᾶς δὲ ᾿ μηδὲν δύνωνται ποιεῖν; καὶ τὰς 

μὲν " αὑτῶν πόλεις ἴδωσιν εἰς 5 πολιορκίαν καθεστηκυίας, 
τὴν δ᾽ ἡμετέραν οὕτω ἢ διεσκευασμένην ὥστε μηκέτι τῇ 

συμφορῷ ταύτη περιπεσεῖν; ἔτι δὲ τὴν τῶν σωμάτων 

τροφὴν ἡμῖν μὲν ᾿ῥαδίαν οὖσαν ἔκ τε τῶν ὑπαρχόντων 
καὶ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου " γιγνομένων, αὐτόϊς δὲ " χαλε- 

᾿ πὴν διὰ τὸ μὴ ταὐτὸν εἶναι, στρατόπεδόν τε ἡ τοιοῦτον 

διοικεῖν καὶ " τοὺς ὄχλους τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι διατρέ- ς 
92 φειν; ὃ δὲ " πάντων " ἄλγιστον ἐκείνοις, ὅταν τοὺς μὲν 

ἡμετέρους οἰκείους ἐν πολλαῖς εὐπορίαις πυνθάνωνται γε- 
γενημένους, τοὺς δ᾽ αὑτῶν ὁρῶσιν καθ᾿ " ἑκάστην τὴν ἡμέ- 
ραν ἃ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεὶς ὄντας, καὶ μηδ᾽ ἐπικουρή- 
σαι δύνωνται τοῖς " κακοῖς τούτοις, ἀλλ᾽ ἐργαζόμενοι μὲν. 

— μβω] μένων Τ. ἔκ τε τῆς τῶν ὑπαρχόντων κτήσεως. 
τούτων καὶ διασπα- τ ψιγνομένων} γιγνομένην T. 

ρέντων εἰς G. vulg. ῥηθέντων ες. ἢ χαλεπὴν διὰ G. vulg. χαλεπὴν 
ἐ ἡμῶν] Aceessit 6 G. εἶναι διά. 
Κ ἣν 6. ceteri εἰ. ᾿ σριοῦτον G.T. vulg. τοιοῦτο. 

βὲν ἐπε ον — — ———— 

— ————— Θ. “μάν —— G. πάντως T. ceteri 
δύνανται G. vulg. ποιεῖν μὴ δύνων- παντός. 
ται. Υ ἄλγιστον ἐκείνοις G. vulg. ἐ- 

Ὁ αὑτῶν πόλεις G. D. vulg. πό- κείνοις ἀλγεινότατον. 
λεις αὑτῶν. : 2. ἑκάστην τὴν ἡμέραν T. vulg. 

9 ᾳολιορκίαν} πολιορκίας G. ἑκάστην ἡμέραν. 
Ρ διεσκευασμένην G. vulg. πα- 8. τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεῖς ὄντας G. 

ρεσκευασμένην. vulg. ἐνδεεῖς ὄντας τῶν ἀναγκαίων. 
4 ῥᾳδίαν οὖσαν ἔκ τε τῶν ὑπαρ- Ὁ κακοῖς τούτοις ἀλλ᾽ G. vulg. 

χέντων ΘΟ. νυῖρ. ῥᾳδίαν (Τ᾿. ῥαδίως) κακεῖς ἀλλ᾽. 
Ν VOL. 11. 



ιγ8 ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. ΨΊ, 

τὴν χώραν τὰ σπέρματα προσαπολλύωσιν, ἀργὸν δὲ 
περιορῶντες μηδένα χρόνον “ ἀνταρκεῖν οἷοί τ᾽ ὦσιν. 

93 ᾿Αλλὰ γὰρ ἴσως ἀθροισθέντες καὶ κοινὸν ποιησάμενοι ἃ 
στρατόπεδον “ παρακολουβήσουσι, καὶ κωλύσουσιν ἡμᾶς 
κακῶς ποιεῖν αὐτούς. Καὶ τί ἂν εὐξαίμεθα μᾶλλον, ἢ 
λαβεϊν πλησιάζοντας καὶ “παρατεταγμένους καὶ περὶ 

τὰς αὐτὰς ' δυσχωρίας ἡμῖν ἀντιστρατοπεδεύοντας ἀνθρώ- 
πους ἀτάκτους καὶ μιγάδας καὶ πολλοῖς ἄρχουσι χρω- 
μένους ; " οὐδὲν γὰρ ἂν πολλῆς πραγματείας ἢ δεήσειεν, e 

ἀλλὼ ' ταχέως ἂν αὐτοὺς ἐξανωγκάσαιμεν ἐν τοῖς " ἡμε- 
τέροις καιροῖς, ἀλλὰ ' μὴ τόῖς αὑτῶν ποιήσασθα; τοὺς κιν- 

94 "" Ἐπιλίποι δ᾽ ἂν τὸ λοιπὸν μέρος τῆς ἡμέρας, εἰ τὰς 
πλεονεξίας τὰς " ἐσομένας λέγειν ἐπεχειρήσαιμεν. ᾿Εκέϊ- 
νο δ᾽ οὖν “πᾶσι φανερόν, ὅτι τῶν Ἑλλήνων διενηνόχαμοεν 

οὐ τῶ , τῆς πόλεως οὐδὲ τῷ πλήθει τῶν ἢ ἀνθρώ- 

πῶν, ἀλλ᾽ ὅτι τὴν πολιτείαν ὁμοίαν κατεστησάμεβθα 133 
-στρατοπέδῳ καλῶς διοικουμένῳ καὶ πειθαρχεῖν " ἐθέλοντι 

τοῖς ἄρχουσιν. τὴν οὖν εἰλικρινὲς τοῦτο " ποιήσωμεν, ὃ 

μιμησαμένοις ἡμῖν συνήνεγκεν, οὐκ ἄδηλον ᾿ ὅτι ῥᾳδίως 
95 τῶν πολεμίων ἐπικρατήσομεν. ᾿Ἰσμὲν —* καὶ τοὺς " οἰ- 

᾿ —E— vulg. αὐταρκεῖν. τοῖς ἑαυτῶν. 
d παρακολουθήσουσι καὶ G. vulg. m ᾿Ἐπιλίποι Ε΄, ceteri ἐπιλείποι. 

παρακολουθήσουσιν ἡμῖν καί. ' ". ἐσομένας G. νυὶρ. ἡμετέρας. 
ε παρατεταγμένους] παραταττο- ο πᾶσῇ Recepi ε 6. ᾿ 

μένους T. Ρ ἀνθρώπων G. vulg. ἀνδρῶν. 
Γ δυσχωρίας G. ceteri δυσχερείας. 4 ἐθέλοντι G. σοΐοει! θέλοντι. 
ἕ οὐδὲν G. vulg. οὐδέ. τ ἢγ---τοῦτο] ἵ»----τούτω Τ΄. 

1 μὴ τοῖς αὑτῶν G. νυΐρ. μὴ ἐν 
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κιστῶς "ταυτησὶ τῆς πόλεως γενομένους, ὅτι μικρὸν μὲν 
στρατόπεδον εἰς τὴν Πελοπόννησον εἰσῆλθον ἔχοντες, πολ- 

λῶν δὲ καὶ ἡ μεγάλων πόλεων ἐκράτησαν. καλὸν οὖν με- Ὁ 
μήσασθαι τοὺς προγόνους, καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐπαν- 

ἐλθόντας, ἐπειδὴ προσεπταίκαμεν, πειραθῆναι " τὰς τι- 

μὰς καὶ τὰς δυναστείας ἀναλαβεῖν, ὡς πρότερον ἐτυ- 

οὐ γχάνομεν ἔχοντες. Πάντων " δ᾽ ἂν — ποιήσαι- 
μεν, εἰ συνειδότες ᾿Αθηναίοις ἐκλιποῦσι ἢ τὴν αὑτῶν χώ- 

ρῶν ὑπὲρ τῆς " τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας, " ἡμεῖς μηδ᾽ ὑπὲρς 
τῆς ἡμετέρας 'ὐτῶν σωτηρίας " ἀφέσθαι τῆς πόλεως τολ- 
᾿μήσαιμεν, ἀλλὰ δέον ἡμᾶς ᾿ παράδειγμα τῶν τοιούτων 
ἔργων τοὶς ἄλλοις παρέχειν, μηδὲ " μιμήσασθαι τὰς ἐκεί- 

φγνων πράξεις ἐθελήσαιμεν. Ἔτι δὲ τούτου καταγελα- 
στότερον, εἰ " Φωκαεΐς μὲν φεύγοντες τὴν βασιλέως τοῦ 
μεγάλου δεσποτείαν, ἐκλιπόντες τὴν ᾿Ασίαν εἰς ἱ Μασ- 

σαλίαν ἀπῴκησαν, ἡμέϊς δ᾽ εἰς " τοσοῦτον μικροψυχίας 
᾿ ἔλθοιμεν ὥστε τὰ προστώγματα τούτων "᾿ ὑπομεῖναι, ὧν 

; ἄρχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διετελέσαμεν. 

ἰ οϑ Χρὴ δὲ * περὶ τὴν ἡμέραν — ταῖς ψυχαῖς ἃ 
ΐ διατρίβειν, ἐ ἐν ἥ δεήσει χωρίζειν τοὺς “ οἰκειοτώτους ἀφ᾽ 

Ἵ ἡμῶν αὐτῶν, " ἀλλ᾽ ἐπ ̓ ἐκείνους τοὺς χρόνους ἀφορᾶν, ἐν 
, Χ ταυτησὶ G. T. νυ]ο. τι ..., ἔργων καί. ὁ, 

Υ μεγάλων πόλεων ἐκράτησαν * 8 μιμήσασθα; G. vulg. μιμεῖσθαι. 
; vulg. μεγάλων ἐκράτησαν. ἃ Φρωκαεῖς} φωκεῖς 

2. τὰς τιμὰς καὶ τὰς δυναστείας ἱ Μασσαλίαν) Μεσσαλίαν G. 
᾿ ἀναλαβεῖν G. vulg. — μα. Μασσάλιον T. 
λαβεῖν. k* χρσοῦτον G. vulg. τοῦτο. 

8. δ οἴη. Τὶ ᾿ ἔλθοιμεν] Primas litteras et 
Ὁ" χὴν αὑτῶν χώραν G. vulg. diphthongum ἃ correctore habet 

α 
ς τῶν Ἑλλήνων Ο. vulg. τῶν τω ὑπομεῖναι) ὑπομείναιμεν ἃ. 
— m μὴ 6: vulg. μηδὲ : T. om. 
᾿4 ἡμεῖς} ἡμεῖς δὲ T. ὁ οἰκειοτάτους ἀφ᾽ G. vulg. οἰ- 

: 4. ἀφίσϑα!) ἀφεσθω Ο. κεϊσνάτους εὐθὺς ἀφ᾽. “ἢ 
ἴ παράδειγμα τῶν τοιούτων ἔξγων Ρ ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνους G. vulg. ἀλλ᾽ 

τοῖς G. vulg. παραδείγματα τοιού- ἐκείνους. 
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οἷς περιγενόμενοι τῶν ἐχβρῶν “ ἀνορθώσομεν τὴν πόλιν, κο- 

μιούμεθα δὲ τοὺς ἡμετέρους " αὐτῶν, ἐπιδειξόμεθα δὲ πά- 
σιν ὅτι γὺν μὲν ἀδίκως δεδυστυχήκαμεν, τὸν δὲ " παρελ- 
θόντα χρόνον δικαίως τῶν ἄλλων πλέον ἔχειν ἠξιοῦμεν. 

οΟ Ἔχει δ᾽ οὕτως. " Ἐγὼ τούτους εἴρηκα τοὺς λόγους οὖχ 5 

ὡς δέον ἡμᾶς ἤδη ταῦτα πράττειν, " οὐδ᾽ ὡς οὐδεμιᾶς 

ἄλλης ἐνούσης ἐν τὸς πρώγμασι σωτηρίας, ἀλλὼ βου- 

λόμενος ὑμῶν " προτρέψνασθαι τὰς γνώμας, ὡς καὶ 
Ὑγαύτας τὰς συμφορὰς καὶ πολὺ δεινότέρας τούτων 
ὑπομενετέον ἡμῖν, πρὶν ἡ" περὶ Μεσσήνης πϑδιήσασθαι συν- 
θήκας οἵας κελεύουσιν ἡμᾶς. 

100 Οὐχ οὕτω δ᾽ ἂν προθύμως ἐπὶ τὸν πόλεμον ὑμᾶς 
παρεκάλουν, εἰ μὴ τὴν εἰρήνην ἑώρων ἐξ ὧν μὲν ἐγὼ λέγω 
καλὴν καὶ βεβαίαν γενησομένην, ἐξ ὧν δ᾽ 5 ἔνιοί τινες 

συμβουλεύουσιν, ἢ οὐ μόνον αἰσχρὰν ἐσομένην, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
1ΟῚ χρόνον οὐδένα παραμενοῦσαν. “ἤν γὰρ παρακατοικισώ- 

μεθα τοὺς Εἵλωτας καὶ τὴν πόλιν ταύτην περέδωμεν 
αὐξηθεέϊσαν, τίς οὐκ οἶδεν ὅτι “πάντα τὸν βίον ἐν rapa⸗ 

χαῖς καὶ κινδύνοις “ διατελοῦμεν ὄντες ; ὥσθ᾽ οἱ περὶ Ὁ 

ἀσφαλείας διαλεγόμενοι λελήθασιν — τὴν μὲν εἰρή- 

γὴν ὀλίγας. ἡμέρας ἡμῖν ποιοῦντες, τὸν δὲ πόλεμον εἰς 
εν 

134 

ὠὐπ ὥντον τὸν χρόνον κατοασ. (οντες. 

4 ἀνορθώσομεν G. vulg. ἐπανορ- 5. περὶ] ὑπὲρ α. 
θώσομεν. ἃ. ἔνιοί τινες α. vulg. ἔνιοι. 

τ αὐτῶν G. vulg. αὐτῶν οἰκείους. Ὁ οὐ μόνον) Addidi e G. 
5. παρελθόντα Εἰ. νιυἷρ. -παρελη- ς ἣν γὰρ “παρακατοικισώμεθα τοὺς ὦ 

λυθότα. Εἵλωτας καὶ τὴν πόλιν ταύτην περιί- 
τ Ἐγὼ τούτους G. T. vulg. ἐγὼ ὃδωμεν αὐξηθεῖσαν G. vulg. ἐὰν γὰρ 

Υ ταύτας τὰς συμφορὰς καὶ πολὺ 
δεινοτέρας τούτων G. vulg. ταύτας 
καὶ πολὺ τούτων δεινοτέρας συμφοράς. 

παρακατοικήσωμεν ταύτην αὐξηθεῖ- 
* 

ἁ πάντα τὸν Ὁ. vulg. τὸν πάντα. 
e διατελοῦμεν G. vulg. διατελέ- 

ἅπαντα G. T. vulg. πάντα. 
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102 Ἡδέως δ᾽ ἂν αὐτῶν πυθοίμην, ὑπὲρ τίνων οἴονται χρη- 
νῶι μοωχομένους ἡμᾶς ἀποθνήσκειν" οὐχ, ὅταν οἱ πολέμιοι 
ἔ προστάττωσί τι παρὼ τὸ δίκαιον καὶ τῆς χώρας ἀπο- 

τέμνωνται καὶ τοὺς οἰκέτας ἐλευθερῶσι ; καὶ h τούτους 
μὲν ἱ κατοικίζωσιν εἰς ταύτην ἣν ἡμῖν οἱ πατέρες κατέλι- ὁ 

ς ὦ» δὲ Ν ΄ Ψιἣ ; * 1 * 

rov, ἡμῶς θὲ μή μόνον των “ὄντων ἁποστερωσὶν, ᾿ ἀλλώ 

καὶ πρὸς τὸς ἄλλοις κακοὶς εἰς ὀνείδη καθιστῶσιν; 

103 Ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπὲρ τούτων οὐ μόνον πόλεμον, ἀλλὰ καὶ 

φυγὰς καὶ θανάτους "' οἴομαι προσήκειν ἡμῖν ὑπομένειν. 
πολὺ γὰρ κρεῖττον ἐν ταῖς δόξαις αἷς ἔχομεν τελευτῆσαι 

τὸν βίον μᾶλλον, ἢ ζῆν ἐν " ταῖς ἀτιμίαις, ὡς ληψόμεθα 
͵ ἃ , Σ ε» ο “ ᾽ ᾿ δε Δ 

ποιήσαντες ἃ προστάττουσιν ἡμῖν. “ ὅμως δ᾽ εἰ δεῖ μηδὲν 
ὑποστειλώμενον ἢ εἰπεῖν, αἱρετώτερον ἡμῖν ἐστὶν ἀναστά- ἃ 
τοις γενέσθαι μᾶλλον ἢ ἃ καταγελάστοις ὑπὸ τῶν ἐχβρῶν. 

Ν, * 22 * J 4 r 
104 τοὺς γὰρ ἐν ἀξιώμασι καὶ φρονήμασι " τηλικούτοις βε- 

βιωκότας δυοῖν δέ θάτερον, ἢ πρωτεύειν ἐν τοῖς Ἕλλησιν, 
Π ἊΨ. * “« t Ἀ ᾿ Ν * 

ἢ παντάπασιν " ἀνηρήσθαι " μηδὲν ταπεινὸν διαπραξαμέ- 
——— καλὴν τὴν τελευτὴν τοῦ βίου ποιησαμένους. 

105 χρὴ " διαλογισαμένους μὴ φίλοψυχεῖν, , μηδ᾽ ἐ ἐπα- 

—— ταῖς τῶν συμμάχων γνώμαις, ὧν ἡγέσθαιε 

8 προστάττωσί τι ἃ. vulg. 
προστάττωσι. 

h πρύτους μὲν G. vulg. τοὺς μέν. 
iĩ κατοικίζωσιν εἰς ΤΩΣ κα- 

ορθῶσιν εἰς ταύτην ἽΝ. . εἰς * 
Κ ὄντων} ὄψων α 

μίαις ποιήσαντας. 
ο ὅμως δ᾽ εἰ G. vulg. εἰ δέ. 
Ρ εἰπεῖν αἱρετώτερον ἡμῖν ἐστὶν 

ἀναστάτοις Ε. εἰπεῖν χρὴ ᾿πὸ φαινό- 
φέρης τναν ὑμῖν εἰπεῖν ἀνα- 
——— vulg. εἰπεῖν τὸ —— 
μένον αἱρετώτερον ἡμῖν 

4 καταγελάστοις α. . κα-- 

δ τρις — ᾿ τοιούτοις. 

ἡ ἀπβρθα ἃ. . ἀναιρεῖ 

——— ποίει ὐϑθ 
om. T. 

ἃ ἀλλὰ καλὴν τὴν τελευτὴν τοῦ 
βίου ποιησαμένους G. εἴ, qui δια- 

πραξαμένους habet, T. vulg. om 
* ἔνους ἃ. vulg. λο- 

γιζομένους. 
Ν 3 
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πρότερον ἠξιοῦμεν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς σκεψαμένους ἑλέσθαι 
Υ μὴ τὸ " τούτοις ῥῶστον, ἀλλ᾽ ὃ πρέπον ἔσται τῇ Λάκε- 

δαίμονι καὶ τοῖς πεπρωγμένοις ἡμῖν. περὶ " γὰρ τῶν αὐὖ- 
τῶν οὐχ, ὁμοίως ἅπασι βουλευτέον, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἐξ ἀρχῆς 

τοῦ ἕκαστοι " τοῦ βίου ποιήσωνται τὴν ὑπόθεσιν. ᾿Επιδαυρίοις 

μὲν “ γὰρ καὶ " Κορινθίοις καὶ Φλιασίοις οὐδεὶς ἂν ἐπιπλή- 135 
ξειεν, εἰ μηδενὸς ἄλλου φροντίζοιεν ἢ τοῦ διωγενέσβαι καὶ 
περιποιῆσαι σφᾶς αὐτούς" Λακεδαιμονίους δ᾽ οὐχ, οἷόν τ᾽ 

ἐστὶν ἐκ παντὸς τρόπου ζητεῖν τὴν σωτηρίαν, ἀλλ᾽ ἂν μὴ 

προσῇ τὸ καλῶς “ τῷ σώζεσθαι, ' τὸν θάνατον ἡμῖν μετ᾽ 
εὐδοξίας αἱρετέον ἐστί. τοῖς " γὰρ ἀρετής ἀμφισβητοῦσιν 

ὑπὲρ οὐδενὸς οὕτω σπουδαστέον, ὡς ὑπὲρ τοῦ μηδὲν αἰ- 
τοῦ σχρὸν ἢ φανῆναι πρώττοντας. Ἑἰσὶ ' δ᾽ αἱ τῶν πόλεων 

κακίαι καταφανεῖς οὐχ ἧττον ἐν τόϊς τοιούτοις βουλεύ- Ὁ 
μάσιν ἢ τόϊς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνοις. τῶν μὲν γὰρ ἐκέϊ 

γιγνομένων τὸ, πλεῖστον μέρος τῇ τύχη μέτεστι, " τὸ δ᾽ 
ἐνθάδε γνωσθὲν αὐτῆς τῆς διανοίας σημέϊόν ἐστιν. ὥσθ᾽ 
ὁμοίως ἡμῖν ' φιλονικητέον ἐστὶν ὑπὲρ τῶν ἐνθάδε «ψηφι- 

σθησομένων, " ὥσπερ ὑπὲρ τῶν ἐν τόϊς ὅπλοις ἀγώνων. ᾿ 

108 Θαυμάζω δὲ τῶν " ὑπὲρ μὲν τῆς ἰδίας δόξης ἀποβνη- 

σκειν ἐθελόντων, ὑπὲρ δὲ τῆς κοινῆς μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην 
σι ᾿ ΩΣ 

δὴ τὸ α΄. vulg. μὴ ὅ: Τ, μή. περὶ ἀρετῆς. ἕω 
2 "τούτοις τοῦτο Ἴ. Β φανῆναι πράττοντας ἃ 
3. ψὰρ τῶν αὐτῶν) γὰρ αὐτῶν . πράττοντας φανῆναι. ᾿ ' 
Ὁ τοῦ βίου πὸ G. νι ᾿ δ᾽ αἱ G. vulg. δέ 

ποιήσωντα: τούτου. τ Κ τὸ νωσθὲν G. vulg. τῶν---- 
ς γὰρ Ε. vulg. οὖν ἔντων. 
d Κρρινθίοις καὶ Φλιασίοις G ᾿ φιλονικητέον ---- Ψηφισθησομένων 

Φλιασίοις καὶ Κορινθίοις. α. νυῖρ.. φιλονεικητέον---ηφίζομέ- 
ὁ τῷ σώζεσθαι G. vulg. om. ar- γων. 

ticulum. τ ὥσπερ----ὅπλος G. vulg. ὡς---- 
᾿ ΠΕ τὸν θάνατον ἡμῖν μετ᾽ εὐδοξίας πολέμοις. 
G. vulg. θάνατον ἡμῖν. π ὑπὲρ μὲν τῆς ἰδίας δόξης Ο. 

8 γὰρ ἀρετῆς G. T. vulg. γὰρ vulg. ὑπὲρ τῆς ἰδίας χώρας. 



ὑὸς ΟΝ ων. δ Ὥν —— — 

——— 
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ἐχόντων" ὑπὲρ ἧς ὁτιοῦν πάσχειν ἄξιον, " ὥστε μὴ καται-ο 
σχῦναι τὴν πόλιν, μηδὲν περιιδεῖν τὴ τὴν τάξιν λιποῦσιαν, εἰς 

τος ἣν οἱ πατέρες κατέστησαν * Πολλῶν δὲ πραγμάτων 

4 ἡμῖν καὶ δεινῶν ἐφεστώτων, ἃ δεῖ διαφυγεῖν, ἐκεῖνο μά- 
λιστα φυλακτέον, ὅπως μηδὲν ἀνάνδρως φανησόμεθα 
διωπραττόμενοι μηδὲ συγχωροῦντες τοῖς πολεμίοις παρὰ 

τιοτὸ δίκαιον. αἰσχρὸν γὰρ τοὺς ἄρξαι τῶν Ἑλλήνων ἀξίω- 

θέντας ὀφθῆναι τὸ προσταττόμενον ποιοῦντας, καὶ τοσοῦ- ἃ 
τον ὠπολειφθήῆναι τῶν προγόνων, ὥστε τοὺς μὲν ὑπὲρ τοῦ 
τοῖς ἄλλοις ἐπιτάττειν ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἡμᾶς δ᾽ ὑπὲρ 

τοῦ μὴ ποιεξὶν τὸ " κελευόμενον μὴ τολμῶν διακινδυνεύειν. 
τι Αξιον δὲ καὶ τὴν " Ὀλυμπιάδα καὶ τὰς ἄλλας 

αἰσχυνθῆναι πανηγύρεις, ἐν αἷς ἕκαστος ἡμῶν ζηλωτότε 
βος "ἥν καὶ βαυμαστότερος. τῶν ἀθλητῶν τῶν ἐν τοῖς ε 
ἀγῶσι τὰς νίκας — * εἰς ἃς ris ἂν ἐλθεῖν 
τολμήσειεν, ἀντὶ τοῦ τιμᾶσθαι Υ καταφρονηθησό- 
μένος, ἀντὶ δὲ τοῦ πεμστοτορ ἡ ὑπὸ πάντων δὲ ἀρετὴν εἷ- 
ναι Τυίβλον τονὲ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐπὶ κακία — 136 

τ ἔτι δὲ πρὸς τούτοις. ἀψόμενος μὲν τοὺς οἰκέτας " ἀπὸ τῆς 
χώρας ἧς οἱ πατέρες ἡμῖν κατέλιπον ἀπαρχὰς καὶ θυσίας 
μείζους ἡμῶν ποιουμένους, " ἀκουσόμενος δ᾽ αὐτῶν τοιαύ- 

α ὅστε μὴ καταισχεναι Θ. νυ. ἃ τίς ἄν ἐλθεῖν τολμήσειεν G. 
καὶ μὴ καταισχύνειν. 

Ρ περιιδεῖν τὴν τάξιν λιποῦσαν ἃ. ἐλθεῖν. 
περιδειν τὴν τάξιν ἐκλιποῦσαν T. x μὲν} μέντοι G 

τὴν τάξιν. — 
Ἃ ἡμῖν καὶ δεινῶν G. vulg. καὶ ψόμενος G. vulg. καταφρονηθησομέ- 

δεινῶν ἡμῖν. νους----περιστάτους.---- περιβλέπτους---- 
Τ κελευόμενον----διακινδυνεύειν αἱ : γενησομιένους----ὐψομένους. 

vulg. προσταττόμενον----κινδυνεύειν. 2 ἀπὸ νὰ χώρας ἧς Φυνιῖε: ἐκ 
ἢ ᾿Ολυμπιάδα G. vulg. Ὀλυμ- τῆς χώρας ἥν 

πίαν.. —A vulg. ἀκουσο- 
᾿ ἦν} om. T. ς μένους. 

4 » 

δὲ 
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ταῖς βλασφημίαις χρωμένων, " οἵαις περ εἰκὸς τοὺς χα- 
λεπώτερον μὲν τῶν ἄλλων δεδουλευκότας, ἐξ ἴσου δὲ νῦν 
τὰς συνθήκας τοῖς δεσπόταις πεποιημένους" ἐφ᾽ αἷς ἕκα- 
στος ἡμῶν " οὕτως “ ἂν ἀλγήσειεν, ὡς οὐδεὶς ἂν τῶν ζών- 

113 τῶν διὼ “ λόγου δηλώσειε.. Ὑπὲρ ὧν χρὴ βουλεύεσθαι, Ὁ 
καὶ μὴ 'τότ᾽ ἀγανωκτέϊν ὅτ᾽ οὐδὲν ἡμῖν ἔσται πλέον, 
ἀλλὰ νῦν σκοπεῖν ὅπως μηδὲν συμβήσεται ὅ τοιῶτον, 
ὡς ἔστιν ἕν τῶν αἰσχρῶν πρότερον μὲν μηδὲ " τὰς τῶν 
ἐλευθέρων ἰσηγορίας ' ἀνέχεσθαι, γῦν δὲ καὶ τὴν τῶν δού- 

ΠἸφλὼν παῤῥησίαν ὑπομένοντας φαίνεσθαι. δόξομεν " γὰρ 

τὸν πωρελθόντα χρόνον ἀλαζονεύεσθαι, καὶ τὴν μὲν φύσιν 
ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις εἶναι, ταῖς δ᾽ αὐβαδείαις καὶ ταῖς 
σεμνότησιν οὐκ ' ἀληθιναῖς ἀλλὰ πεπλασμέναις κεχρῆ-ο 

σθαι. Μηδὲν οὖν "' ἐνδῶμεν τοιοῦτον τόϊς εἰθισμένοις ἡμᾶς 
κακολογεῖν, ἀλλὼ " τοὺς λόγους αὐτῶν ἐξελέγξαι πει- 

ραθῶμεν, ὅμοιοι γενόμενοι τόϊς τῶν προγόνων ἔργοις. 

115. ᾿Αναμνήσθητε δὲ “ τῶν ἐν Διπαίᾳ πρὸς ᾿Αρκάδας ἄγω- 

γισαμένων, οὕς φασιν ἐπὶ μιᾶς ἀσπίδος παραταξαμέ- 
γους τρόπαιον στήσαι πολλῶν μυριάδων, καὶ τῶν  τρια- ἃ 

κοσίων τῶν ἐν ἃ Θυρέαις ἅπαντας ᾿Αργείους μάχη νικη- 
σάντων, καὶ τῶν ᾿ χιλίων τῶν εἰς Θερμοπύλας ἀπαντη- 

Ὁ οἵαις] αἷς T. πλασμένως χρῆσθαι σ. 
ς οὕτως} om. pr. G. ἐνδῶμεν τοιοῦτον τοῖς α΄. vulg. 
ἃ ἂν ἀλγήσειεν G. ἀναγκάσειεν ἐνδῶμεν τοῖς. 

T. vulg. ἀναγκάσειαν. Ὁ τρὺς λόγους αὐτῶν G. vulg. τοὺς 
e λόγου δηλώσειεν ἃ. vulg. λό- μὲν λόγους T. τοὺς λόγους μέν. 
—— ὁδη ἐδ, λρδό, o τῶν ἐν Διπαίᾳ πρὸς ᾿Αρκάδας 
ΤΠΡΜΩ μοὶ ἢν ἀγωνισαμένων G. vulg. τῶν προγό- 
——— vulg. τοιοῦτο. νῶν τῶν πρὸς τοὺς ᾿Αρκάδας ἤγωνι- 
᾿ σὰς] Μαῖα Οογαῦ. σμένων. ὲ 
ἱ ἀγέχεαθαι G. vuls. ἀνασχέ- Ρ τριακοσίων τῶν] τριακησίων ἢ 

σθαι" οϑδυ τῶν Τ.. 
Κ γὰρ] οἴῃ. τ. — vulg. Θυρεαῖς. 
Ἰ ἀληθιναῖς ἀλλὰ πεπλασμέναις τ χιλίων τῶν εἰς] χιλίων εἰς T. 

κεχρῆσθαι!) ἀληθινῶς ἀλλὰ καταπε- 

ἊΨ 

ϑϑΐν 



———— — 
δι, 
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1τό σάντων, οἱ πρὸς ἑβδομήκοντα " μυριάδας τῶν βαρβάρων 
συμβαλόντες οὗκ ἔφυγον οὐδ᾽ ἡττήθησαν, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα 
τὸν βίον ἐτελεύτησαν οὗ περ ἐτάχθησαν, τοιούτους " σφᾶς 
αὐτοὺς παρασχόντες, ὥστε τοὺς μετὰ τέχνης ἐγκωμιά- 

ζοντας μὴ δύνασθαι τοὺς ἐπαίνους ἐξισῶσαι ταῖς ἐκείνων 
117 ἀρεταῖς. ᾿Απάντων οὖν τούτων ᾿ ἀναμνησθέντες ἐῤῥωμε- ε 

νέστερον ᾿ἀντιλαβώμεθα τοῦ Υ πολέμου, καὶ μὴ “ἡ περι- 
μένωμεν ὡς ἄλλων τινῶν τὰς παρούσας ἀτυχίας ἰασο- 
μένων, ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ ἐφ᾽ ἡμῶν γεγόνασιν, ἡμεῖς " αὐτὰς 
καὶ διαλῦσαι πειραθῶμεν. χρὴ " δὲ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀγώ- 137 

τιϑβοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις καιρόϊξ᾽ φαίνεσθαι διαφέροντας" αἱ 
μὲν γὰρ εὐτυχίαι καὶ τοῖς φαύλοις τῶν ἀνθρώπων τὰς 

κακίας συγκρύπτουσιν, αἱ δὲ δυσπραξίαι ταχέως κατα- 
φανεὶς ποιοῦσιν, " ὁποῖοί τινες ἕκαστοι τυγχάνουσιν ὄντες" 
ἐν αἷς ἡμῖν ἐπιδεικτέον ἐστίν, “ εἴτι τῶν ἄλλων ἄμεινον 
τεθρώμμεθα καὶ πεπαιδεύμεβα πρὸς ἀρετήν. 

11ὸ Ἔστι δ᾽ οὐδὲν ἀνέλπιστον ἐκ τῶν “ γὺν παρόντων συμ- 
βηναί τι τῶν ' δεόντων ἡμῶν. εἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν 
ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται γεγόνασιν, ἃς ἐν ἀρχῇ 

μὲν ἅπαντες ὑπέλαβον εἶναι συμφοράς, καὶ τοῖς παθοῦ- 
σι συνηχβέσθησαν » ὕστερον δὲ τὰς αὐτὰς ταύτας ἔγνωσαν 

120 μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίας γεγενημένας. Καὶ τί δεῖ τὰ 

πόῤῥω λέγειν ; ὅ ἀλλὼ καὶ νῦν τὰς πόλεις " τάς γε πρω- 
τευούσας, λέγω ἰ δὲ τὴν ᾿Αθηναίων καὶ Θηβαίων, εὕροιμεν 

ἡ μυριάδας) μυριάδων Τ. Ὁ δὲ G. vulg. γάρ. 
τ οὗπε τ Ἂν τὰ ὦσι; ——— vulg οἷοί περ 

ἃ σφᾶς} οι. ἃ. ς΄ εἴ τι 6. * 

araumoberrte — εν Ο᾽ 
α vulg μνησθέντες ἐῤῥωμένως. ἔ —5— . vulg. Μὰ ὡ 

Υ πολέμου G. T. vulg. πολεμεῖν Ε — "απο γον 

2 περιμένωμεν α. vulg. περιμεί- γῦν. 

ξ ὲ 
Ὃ 
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οὐκ ἐκ τῆς εἰρήνης μεγάλην ἐπίδοσιν " λαβούσας, ἀλλ᾽ ὁ 

ὧν ἐν τῷ πολέμῳ ' προδυστυχήσασαϊ πάλιν "᾿ αὐτὰς 

ἀνέλαβον, ἐκ δὲ τούτων τὴν μὲν " ἡγεμόνα τῶν “Ἑλλήνων 
καταστᾶσαν, τὴν δ᾽ ἐν τῷ παρόντι τηλικαύτην γεγένη- 

121 μένην, ὅσην οὐδεὶς " πώποτ᾽ ἔσεσθαι προσεδόκησεν. αἱ γὰρ 
ἐπιφάνειαι καὶ λωμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας, ἀλλ᾽ 
ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῦσιν: ὧν ἡμᾶς ὀρέγεσθαι 

πρσήκει; μήτε τῶν σωμάτων μήτε τῆς ψυχῆς. μήτε τῶν ἃ 

τχφἄλλων ὧν ἔχομεν μηδενὸς φειδομένους. Υ ἣν γὰρ “ κατ- 

ορθώσωμεν καὶ τὴν πόλιν εἰς ' ταὐτὸ καταστήσαι δυνη- 

θῶμεν, ἐξ ὧνπερ ἐκπέπτωκε, καὶ τῶν προγεγενημένων 

μᾶλλον " θβαυμασθησόμεθα, καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις οὐδὲ- 
μίαν ὑπερβολὴν ἀνδρωγαθίας ' ὑπολείψνομεν, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς βουλομένους " εὐλογεῖν ἡμᾶς ἀπορέϊν ποιήσομεν, ᾿ὅ 

128 τι τῶν πεπραγμένων ἡμῖν ἄξιον ἐροῦσιν. δέϊ δὲ μηδὲ τοῦτο ες 
λανθάνειν ὑμᾶς, ὅτι ᾽ πάντες τῷ συλλόγῳ τούτῳ καὶ τόϊς 

γνωσθησομένοις ὑφ᾽, ἡμῶν " προσέχουσι τὸν νοῦν. ὥσπερ 

οὖν ἐν κοινῷ θεάτρῳ τῶν Ἑλλήνων διδοὺς ἔλεγχον ἕκω- 

στος ὑμῶν τῆς αὑτοῦ φύσεως, οὕτω διωκείσθω τὴν γνώ- 
μῆν. 

124 Ἔστι δ᾽ ἁπλοῦν τὸ καλῶς βουλεύσασθα, περὶ τού- 138 

ο΄ τῶν. δ ἣν ἢ μὲν γὰρ ἐθέλωμεν ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τῶν —R 

“ἧς ὃ’ 

Κ λαβούσας G. vulg. λαμβανού- 
κι 
— G. vulg. δυσ- 

o πώποτ᾽ ἔσεσθαι α. . ἔσε-. 
σθαι πώποτε. 

Ρ ἣν α. vulg. ἐάν. 
4. κατορθώσωμεν) κατορθώκωμεν 

ΤΥ 

, Τ᾿ ταὐτὸ] ταυτὸν T. ᾽ 
5 θβαυμασθησόμεθα Ὁ. vulg. ἐγ- 

" ——* —— T 
2 προσέχουσ, G. vulg. προσέ- 

ουσι. 
ἃ ἣν α. vulg. ἐάν. 
Ὁ μὲν} om. T. 

2 
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καΐων, οὐ μόνον εὐδοκιμήσομεν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπίλοιπον 

ἦγον ἀσφαλῶς ἡμῖν ἐξέσται ζῶν" εἰ δὲ “ φοβησόμεθα 
τοὺς κινδύνους, εἰς πολλὰς ταραχὰς καταστήσομεν ἡμᾶς 

125 αὐτούς. 4 Παρωκαλέσαντες οὖν ἀλλήλους ἀποδῶμεν τὰ 

τροφεῖα τῇ πατρίδι, καὶ μὴ περιίδωμεν ὑβρισθέϊσαν τὴν 
Λακεδαίμονα, καὶ κατ, ἴσαν; μηδὲ ψευσθήναιν 

— τῶν ἐλπίδων τοὺς εὔνους ἡμῖν ὄντας, 

περὶ πλείονος " φανῶμεν ποιούμενοι τὸ 5 ν τοῦ παρὰ 

τ) πᾶσιν ἀνθρώποις εὐδοκιμεῖν, ἐνθυμηθέντες ὅτι κάλλιόν 
ἐστιν ἀντὶ θνητοῦ σώματος ἀθάνατον δόξαν ἀντικαταλ- 
λάξασθαι, καὶ ψυχῆς ἧς οὐχ ἕξομεν ὀλίγων ἐτῶν, 
** 5 τοιαύτην εὔκλειαν ἣ —— τὸν αἰῶνα τοῖς εξ 

* "γενομένοις παραμενεῖ, ' πολὺ μαλλιν ἡ μεκροὺ 

κ χρόνου γλιχομένους μεγάλαις αἰσχύναις ἡμᾶς αὐτοὺς ς 

127 περιβαλεῖν. — δ᾽ ᾿ οὕτως ἂν ὑμᾶς μάλιστα 
παροξυνθῆναι πρὸς τὸν. πόλεμον, εἰ ταὶς διανοίαις ὥσπερ 

παρεστῶτας ἴδοιτε τοὺς γονέας καὶ τοὺς παῖδας τοὺς 
w ὑμετέρους αὐτῶν, τοὺς μὲν παρακελευομένους μὴ κατ- 
αἰσχώνωι τὸ της Σπώρτης ὄνομα, μηδὲ τοὺς νόμους ἐν 
οἷς ἐπαιδεύθημεν ὶ τὰς μάχας τὰς " ἐφ᾿ αὑτῶν γε- 

128 νομεένας, τοὺς αἰτοῦντας τὴν χώραν ἣν οἱ πρόγονοι ἃ 
κατέλιπον, 5 καὶ τὴν δυναστείαν τὴν ἐν τοῖς Ἕλλησι, καὶ 

ὑμετέρους τούς. 
G. vulg. ἧς οὐκ εὐπορήσομεν. ——— ἐφ᾽ ἑαυ- 

τοιαύτην 
᾿ ἢ γενομένοις G. —— — 5 καὶ τὴν δυναστείαν τὴν α΄. ee-· 

ἱ πολὺ μᾶλλον ἢ G. T. vulg. πολὺ teri καὶ δυναστείαν τῶν. 
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τὴν ἡγεμονίαν ἥνπερ αὐτοὶ παρὰ τῶν πατέρων παρελά- 

βομεν᾽ πρὸς οὺς οὐκ ἂν ἔχοιμεν εἰπεϊν ὡς ἢ οὐκ ἀμφό- 
τεροι δίκαιω τυγχάνουσι λέγοντες. 

129 Οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δέ μακρολογεῖν, πλὴν τοσοῦτον, “ ὡς 

᾿ πλείστων τῇ πόλει ταύτη πολέμων καὶ κινδύνων γεγε- 
νημένων οὐδετώποθ᾽ οἱ πολέμιοι τρόπαιον ἡμῶν ἔστησαν 

ἡγουμένου βασιλέως ἐκ τῆς οἰκίας τῆς ἡμετέρας. ἔστι δὲ ε 
νοῦν ἐχόντων ἀνδρῶν, " ἷσπερ ἂν ἐν ταῖς μάχαις ἡγεμόσι 
χρώμενοι κατορβῶσι, τούτοις καὶ ᾿ περὶ τῶν μελλόντων 

κινδύνων συμβουλεύουσι μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις πείθε- 
σθαι. 

8 

H. 

“ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ. 

ΠΙἊΟΛΛΟΥ͂Σ ὑμῶν —* θαυμάζειν ἡνεινά. πότε γνώ- 140 
μὴν ἔχων περὶ σωτηρίως τὴν πρόσοδον ἐ ἐποιησάμην, ὥσπερ 

τῆς πόλεως ἐν κινδύνοις οὔσης ἢ σφαλερῶς 5 τῶν 

πραγμάτων καθεστηκότων, ἀλλ᾽ οὐ πλείους μὲν τριήρεις 

ἢ διακοσίας κεκτημένης, εἰρήνην δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν χώ- 

“ρῶν ἀγούσης, καὶ τῶν κατὰ θάλατταν ἀρχούσης, ἔτι δὲ Ὁ 

συμμάχους ἐχούσης πολλοὺς μὲν τοὺς ἡ ἑτοίμως ἡμῖν, 
ἥν τι δέ, βοηθήσοντας, πολὺ δὲ πλείους τοὺς τὰς συντά- 

ξεις ὑποτελωνήασ καὶ τὸ προσταττόμενον ποιούντας᾽ ὧν 

Ῥ οὐκ] οὐδὲν α. vulg. οἷσπερ —— 

4 δρῇ ὅτι 1 — 
πλείστων τῇ πόλει ταύτῃ G. 5 ἈΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ σ. vulg. 

vulg. πολλῶν τῇ πόλει. ᾿Αρειοπαγιτικός. 
5 οἷσπερ ὧν ἐν-τοκατορθῶσιν G. x ἑτοίμως G. ceteri ἑτοίμους. 

[5] 
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ὑπαρχόντων " ἡμᾶς μὲν ἄν τις φήσειεν εἰκὸς εἶναι θαῤ- 
ῥέν, ὡς πόῤῥω τῶν κινδύνων ὄντας, τοῖς δ᾽ ἐχθροῖς τοῖς 
ἡμετέροις προσήκειν δεδιέναι καὶ βουλεύεσθαι " περὶ τῆς 

3 αὑτῶν σωτηρίας. ὑμεῖς μὲν οὖν οἶδ᾽ ὅτι τούτῳ χρώμενοι 
τῷ λογισμῷ καὶ τῆς ἐμῆς προσόδου καταφρονεῖτε, καὶ ς 

πᾶσαν ἐλπίζετε τὴν Ἑλλάδα ταύτη τῇ δυνάμει " κατα- 
σχήσειν ἐγὼ δὲ δὲ αὐτὰ ταῦτα τυγχάνω δεδιώς. ὁρῶ 
γὰρ τῶν πόλεων τὰς ἄριστω πράττειν οἰομένας ἢ κάκιστα 
βουλευομένας καὶ τὰς μάλιστα θαῤῥούσας εἰς πλείστους 

4 κινδύνους καθισταμένας. αἴτιον δὲ τούτων ἐστίν, ὅτι τῶν 
ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν οὐδὲν αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ παραγί- d 

γνεται τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ συντέτακται, καὶ συνάκο- 

λουθέϊ τοὺς μὲν πλούτοις καὶ ταῖς δυναστείαις ἄνοια καὶ 
μετὼ ταύτης ἀκολασία, ταῖς δ᾽ ἐνδείαις καὶ ταῖς τα- 141 

5 πεινότησ, σωφροσύνη “ καὶ μετριότης. ὥστε χαλεπὸν εἷ- 

νῶι διαγνῶναι ποτέραν ἄν τις δέξαιτο τῶν μερίδων τούτων 
τοῖς παισὶ τοὺς αὑτοῦ καταλιπεῖν. ἴδοιμεν γὰρ ἂν ἐκ 

μὲν τῆς φαυλοτέρας εἶναι δοκούσης ἐπὶ τὸ βέλτιον ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ τὰς πράξεις ἐπιδιδούσας, ἐκ δὲ τῆς κρείτ- 

τονὸς φαινομένης ἐπὶ τὸ χεῖρον εἰθισμένας μεταπίπτειν. 
6 καὶ τούτων ἐνεγκεῖν ᾿ ἔχω παραδείγματα πλεέϊστα μὲν 
ἐκ τῶν " ἰδιωτικῶν πραγμάτων (πυκνοτώτας γὰρ ταῦτα Ὁ 
λαμβάνει τὰς μεταβολάς) ἶ οὐ μὴν ἀλλὰ μείζω γε καὶ 
φανερώτερω τοῖς ἀκούουσιν ἐκ τῶν ἡμῖν καὶ Λακεδαιμο- 

ἡ νίοις συμβάντων. ἡμεῖς τε γὰρ ἀναστάτου μὲν τῆς πό- 

λεως ὑπὸ τῶν βαρβάρων ὅ γεγενημένης διὰ τὸ δεδιέναι καὶ 

ν ἡμᾶς G. vulg. ὑμᾶς. ἡ ὅτης α. 
5 περὶ τῆς αὑτῶν σωτηρίας α. 4 ἔχω G. vulg. ἔχειν νεὶ ἔχει. 

vulg. περὶ σωτηρίας. 5 Ἰδιωτικῶν} ἰδίων ἃ. 
ἃ κατασχήσειν) καταστήσειν α. ἢ οὐ μὴν ἀλλὰ μείζω γε G. vulg. 
Ὁ κάκιστα ἃ. νυ]ρ. τὰ κάκιστα. μείζω δέ. 

“ καὶ μετριότης] καὶ πολλὴ μετρι- 8 γεγενημένης G. vulg. γενομένης. 
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προσέχειν τὸν νοῦν τόςς πράγμασιν ἐπρωτεύσαμεν τῶν 

Ἑλλήνων, ἐπειδὴ δ᾽ ἀνυπέρβλητον ὠήθημεν " τὴν δύναμιν 

8 ἔχειν, παρὰ μικρὸν ἤλθομεν ἐξανδραποδισθηήναι" Λακε- 

δαιμόνιοί τε τὸ μὲν παλαιὸν ἐκ ' φαύλων καὶ ταπεινῶν 
πόλεων ὁρμηθέντες διὰ τὸ σωφρόνως ζῆν καὶ στρατιωτι- 
κῶς κατέσχον Πελοπόννησον, μετὰ δὲ ταῦτα " μέϊζον 

φρονήσαντες τοῦ δέοντος, καὶ λαβόντες καὶ τὴν κατὰ γῆν 

καὶ τὴν κατὰ ' θώλατταν ἀρχήν, εἰς τοὺς αὐτοὺς ᾿ κιν- 
ο δύνους κατέστησαν ἡμῶν. ὅστις οὖν εἰδὼς τοσαύτας με- 
ταβολὰς γεγενημένας καὶ τηλικαύτας δυνάμεις οὕτω 
ταχέως ἀναιρεθείσας πιστεύει τοῖς παροῦσι, " λίαν ἀνόη- 
τός ἐστιν, ἄλλως τε καὶ “ τῆς μὲν πόλεως ἡμῶν πολὺ 

καταδεέστερον νῦν πραττούσης ἢ κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν χρόνον, ἃ 

τοῦ δὲ μίσους τοῦ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς. ἔχθρας τῆς 
" πρὸς βασιλέα πάλιν ἀνακεκαινισμένης, ἃ τότε κατε- 

πολέμησεν ἡμᾶς. 

το ᾿Απορῶ δὲ πότερον ὑπολάβω μηδὲν μέλειν ἃ ὑμῖν τῶν 
κοινῶν πραγμάτων, "ἢ φροντίζειν μὲν αὐτῶν, εἰς τοῦτο 
δ᾽ ἀναισθησίας ἥκειν ὥστε λανθάνειν ὑμᾶς εἰς ὅσην τα- 

ρωχὴν " ἡ πόλις καθέστηκεν. ἐοίκατε γὰρ οὕτω διωκει- 
μένοις ἀνθρώποις, οἵτινες ἁπάσας μὲν τὰς πόλεις τὰς 

ο ἐπὶ Θρῴκης ἀπολωλεκότες, πλείω δ᾽ ἢ χίλια τάλαντα 
τι μάτην εἰς τοὺς ξένους “ ἀνηλωκότες, πρὸς δὲ τοὺς Ἕλλη- 

νας διαβεβλημένοι καὶ τῷ βαρβάρῳ πολέμιοι γεγονότες, 

— — νῆες o τῆς μὲν πόλεως} τῆς πόλεως G. 
χειν τὴν δύναμιν. τ ἿΡ πρὸς βασιλέα Ὁ. vulg. πρὸς τὸν 

1 φαύλων καὶ ταπεινῶν G. vulg. βασιλέα. 
φαύλων τε καὶ μικρῶν. 4 ὑμῖν] om. pr. 6. 

Κ μεῖζον G. vulg. μείζω. " ἢ] οπα. pr. 6. 
1 θάλατταν G ceteri θάλασσαν. 5. ἡ πόλις καθέστηκεν G. vulg. 
το κυδύνους καπέστησαν ἡμῖν α. ἡ πόλις ἡμῶν καθέστηκεν. 

vulg. ἡμῖν κινδύνους. κατέστησαν.  ἀνηλωκότες G. vulg. ἀπανηλω- 
᾿ λίαν] Addidi e ἃ. κότες. 
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ἔτι δὲ τοὺς μὲν Θηβαίων φίλους σώζειν ἡνωγκασμένοι, 

τοὺς δ᾽ ἡμετέρους αὐτῶν συμμάχους ἀπολωλεκότες, ἐπὶ 142 

τοσαύταις πράξεσιν εὐαγγέλια μὲν δὲς ἤδη τεθύκαμεν, 
ῥαθυμότερον δὲ περὶ αὐτῶν ἐκκλησιάζομεν τῶν πάντα τὰ 

12 δέοντω πραττόντων. Καὶ ταῦτ᾽ εἰκότως καὶ ποιοῦμεν καὶ 

πάσχομεν" οὐδὲν γὰρ οἷόν τὲ γίγνεσθαι κατὰ τρόπον 
τοὺς μὴ καλῶς περὶ " ὅλης τῆς διοικήσεως βεβουλευμέ- 

νοις, ἀλλ᾽ ἐὰν καὶ κατορβώσωσι περί τινας " τῶν πρά- 
ξεῶν ἢ διὼ τύχην ἢ δὲ ἀνδρὸς ἀρετήν, μικρὸν διαλιπόν- Ὁ 
τες πάλιν εἰς τὼς αὐτὰς ἀπορίας — καὶ 

ταῦτα γνοίη τις ἂν ἐκ τῶν περὶ ἡμᾶς ἢ γεγενημένων 
13 ἁπάσης γᾶρ τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν πόλιν ἡμῶν ὑποπε- 

σούσης καὶ μετὰ τὴν Κόνωνος ναυμαχίαν καὶ μετὰ τὴν 

Τιμοθέου στρατηγίαν, οὐδένα χρόνον τὰς εὐτυχίας κατα- 

σχεῖν ἠδυνήθημεν, ἀλλὰ ταχέως διεσκαριφησάμεθα καὶ 

διελύσαμεν αὐτάς. πολιτείαν γὰρ τὴν ὀρθῶς “ ἂν τοῖς 
πρώγμασι χρησαμένην οὔτ᾽ ἔχομεν οὔτε " καλῶς ζητοῦ- ο΄ 

14 μεν. καίτοι τὰς εὐπραγίας ἅπαντες ἴσμεν καὶ παρα- 
γιγνομένας καὶ παραμενούσας οὐ " τοῖς τὰ τείχη κάλ-᾿ 
λιστ καὶ μέγιστα περιβεβλημένοις, οὐδὲ τοῖς μετὰ 
πλείστων ἀνθρώπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον “ συνηθροισμένοις, 

ἀλλὼ τοῖς ἄριστα καὶ σωφρονέστατα τὴν αὑτῶν “ πόλιν 
15 διοικοῦσιν. ἔστι γὰρ ψυχὴ πόλεως οὐδὲν “ ἕτερον ἢ πολι- 

τείω, τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν ὅσην ' περ ἐν σώματι 

ΕΣ —— Ὁ τοῖς τὰ τείχη κάλλιστα καὶ 
τῆς διοικήσεως ὅλ ἧς. μέγιστα G. vulg. τοῖς τείχη μέγι- 

Χ τῶν πράξεων α. ᾿ς πράξως στα καὶ κάλλιστα. 
* —— α. γενομέ- — κοι α- vulg. ἤθροι- 

᾿ εν τοὶ πράγμασι χρησαμένην] * Addidi e G. 
πράγμασι χρησαμένην Ε.. * ἄν ἕτερον G. πε: ἄλλο. 

τοῖς πρόγμασι χρησεμένῳ. περ} om. G 
ἃ καλῶς G. vulg. λαβεῖν. 
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φρόνησις. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βουλευομένη περὶ ἁπάντων, 

καὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ διαφυλάττουσα, τὰς δὲ συμφορὰς ἀ 
᾿ διωφεύγουσω. ταύτη καὶ τοὺς νόμους καὶ τοὺς ῥήτορας 
καὶ τοὺς ἰδιώτας ἀνωγκαῖόν ἐστιν ὁμοιοῦσθαι, καὶ πράτ- 

ιότειν οὕτως ἑκάστους οἵαν περ " ἂν " ταύτην ἔχωσιν. ἧς 

ἡμεῖς διεφθαρμένης οὐδὲν φροντίζομεν, οὐδὲ σκοποῦμεν 
ὅπως ᾿ ἐπανορθώσομεν αὐτήν᾽ ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν " ἐργα- 

στηρίων καθίζοντες κατηγοροῦμεν τῶν καθεστώτων, καὶ 
λέγομεν ὡς οὐδέποτ᾽ ἐν δημοκρατία κάκιον ἐπολιτεύθη-ο 
μεν, ἐν δὲ τὸς πρώγμασι καὶ ταῖς διανοίαις αἷς ἔχομεν 
μᾶλλον αὐτὴν ἀγωπῶμεν τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων κατῶ- 

λειφθείσης. ὑπὲρ ἧς ἐγὼ καὶ ' τοὺς λόγους μέλλω ποιέϊ- 
17 σθαι καὶ τὴν πρόσοδον ἀπεγραψνάώμην. εὑρίσκω γὰρ ταύ- 143 

τήν ἢ μόνην ἂν γενομένην καὶ τῶν μελλόντων κινδύγων 

ἀποτροπὴν καὶ τῶν παρόντων " κακῶν ἀπαλλαγήν, ἣν 
ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν ἀναλαβεῖν, ἣν Σό- 

λων μὲν ὁ δημοτικώτατος γενόμενος ἐνομοθέτησε, Κλει- 
σθένης δὲ ὁ τοὺς τυράννους ἐκβαλὼν καὶ τὸν δήμον κα- 

τ8ταγαγὼν πάλιν ἐξ ἀρχῆς κατέστησεν. ἧς οὐκ ἂν εὕροι- 
μεν οὔτε δημοτικωτέραν οὔτε “ τῇ πόλει μᾶλλον συμφέ. 
ρουσάν. τεκμήριον δὲ μέγιστον" οἱ μὲν γὰρ ἐκείνη χρώ- Ὁ 
μένοι, ἢ πολλὰ καὶ καλὼ διαπραξάμενοι καὶ παρὰ 
πᾶσιν ἀνθρώποις εὐδοκιμήσαντες, παρ ἑκόντων τῶν Ἑλ- 
λήνων τὴν ἡγεμονίαν ἔλαβον, οἱ δὲ τῆς γὺν παρούσης ἐπι- 

θυμήσαντες, ὑπὸ πάντων μισηθέντες καὶ πολλὰ καὶ 

— «ὦ. τηγοροῦμεν. 
πὰ G vulg. αὐτήν. ' τοὺς λόγους G. γα]ρ. τὸν λόγον. 

α᾽ ἐπανορθώσομεν) ἐπανορθώσωμεν Τὰ μόνην G. vulg. ἄν μόνην. 

Ξ ἐργαστηρίων καϑίζοντες κατη- “ τῇ πόλει μᾶλλον 6. γυΐρ. μᾶλ- 
γοροῦμεν τῶν καθεστώτων G. vulg. λον τῇ πόλει. 
δικαστηρίων τῶν καθεστηκότων κα- Ρ πολλὰ καὶ G. vulg. πολλάκις. 
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δεινὰ παθόντες, μωκρὸν ἀπέλιπον τοῦ μὴ ταῖς ἐσχάταις 
το συμφοραῖς περιπεσέζν, καΐτοι πῶς χρὴ ταύτην τὴν πο- 

λιτείαν ἐπωινεῖν ἢ στέργειν τὴν τοσούτων μὲν κακῶν ὃ αἰ--ς 

τίαν πρότερον γενομένην, γῦν δὲ καθ᾽ " ἕκαστον τὸν ἐνιαυ- 
τὸν ἐπὶ τὸ "χεῖρον φερομένην; πῶς δ᾽ οὐ ᾿ χρὴ δεδιέναι 
μὴ "τοσαύτης ἐπιδόσεως γιγνομένης τελευτῶντες εἰς 
τρωχύτερω πρώγματα τῶν τότε " γενομένων ἐξοκείλω- 
μέν; 

20 Ἵνα δὲ μὴ συλλήβδην μόνον ** ἀλλ᾽ ἀκριβως 
εἰδότες ποιῆσθε καὶ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν ἢ" κρίσιν αὐτῶν, 

ὑμέτερον μὲν ἔργον ἐστι παρασχεῖν ὑμῶς αὐτοὺς προσέ- 
χοντῶς τὸν νοῦν τοῖς ὑπ᾿ ἐμοῦ λεγομένοις, ἐγὼ δ᾽ ὡς ἀνὰ 
δύνωμαι συντομώτατω ὅ περὶ ἀμφοτέρων τούτων πειρά- 
σομώωι διελθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 

Οἱ γὰρ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες 
κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μὲν τῷ " κοινοτάτῳ 
καὶ πραοτώτῳ προσαγορευομένην, ἐπὶ δὲ τῶν πράξεων οὐ 

22 τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, " οὐδ᾽ ἢ τοὐτὸν 
τὸν τρόπον ἐπαίδευε τοὺς πολίτας ὥσθ᾽ ἡγεῖσθαι τὴν μὲν 

ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τὴν δὲ παρανομίαν ἐλευθερίαν, e 
τὴν δὲ παῤῥησίαν ἰσονομίαν, τὴν δ᾽ ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα 
ποιεῖν εὐδαιμονίαν, “ ἀλλὰ μισοῦσα καὶ κολάζουσα τοὺς 
τοιούτους βελτίους καὶ σωφρονεστέρους ἅπαντας τοὺς 

4 αἰτίαν πρότερον G. νυὶᾳ. πρόὸ- περὶ αὐτῶν. 
τερον αἰτίαν. 8 περὶ ἀμφοτέρων τούτων πειρά- 

Γ᾿ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν) ἕκαστον σομαι G. vulg. πειράσομαι περὶ ἀμ- 
μὲν τὸν ἐνιαυτὸν G. vulg. ἕκαστον φοτέρων τούτων. 
ἐνιαυτόν. 

ἐ χρὴ Ο.. νυῖρ. δεῖ. — — 
Ὁ φρσαύτης] τοιαύτης ἃ τὸν ἐπαίδευον. 
γενομένων) γιγνομένων αὶ ς ἀλλὰ μισοῦσα G. vulg. ἀλλὰ 



104 ΤΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Οκ. VII. 

43 πολίτας ἐποίησεν. μέγιστον δ᾽ αὐτόϊς συνεβάλετο πρὸς 

τὸ καλῶς οἰκέϊν τὴν πόλιν, ὅτι δυόῖν “ ἰσοτήτοιν νομιζο- 144 

μέναιν εἶναι, καὶ τῆς μὲν ταὐτὸν ἅπασιν ἀπονεμούσης 
τῆς " δὲ τὸ προσῆκον ἑκάστοις, οὐκ ' ἠγνόουν τὴν χρησι- 

24 μωτέραν, ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσιαν τοὺς χρη- 

στοὺς " καὶ τοὺς πονηροὺς ἀπεδοκίμαζον ὡς οὐ δικαίαν 

οὖσαν, τὴν δὲ " κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τιμῶσαν καὶ 

κολάζουσαν προηροῦντο, καὶ διὰ ταύτης ὥκουν τὴν πόλιν, 

οὐκ ἐξ ἁπάντων τὰς ἀρχὰς ' κληροῦντες, ἀλλὰ τοὺς βελ- 

τίστους καὶ τοὺς ἱκανωτάτους ἐφ᾽ ἕκαστον τῶν ἔργων Ὁ 
25 προκρίνοντες. τοιούτους γὰρ ἤλπιζον ἔσεσθαι καὶ τοὺς 

ἄλλους, ἐΐοί περ ἂν ὦσιν οἱ τῶν πραγμάτων ἐπιστα- 

τοῦντες. ἔπειτα καὶ δημοτικωτέραν ἐνόμεζον "ὶ εἶναι ταύ- 
τὴν τὴν κατάστασιν ἢ τὴν διὰ τοῦ λαγχάνειν γιγνο- 

“6 μένην" ἐν μὲν γὰρ τῇ κληρώσει τὴν τύχην "" βραβεύτσειν, 

καὶ πολλάκις λήψεσθαι τὰς ἀρχὰς τοὺς ὀλιγαρχίας 
ἐπιθυμοῦντας, ἐν δὲ τῷ προκρίνειν τοὺς ἐπιεικεστάτους 
τὸν δῆμον ἔσεσθαι κύριον ἑλέσθαι τοὺς ἀγαπῶντας μά--ε 

27 λιστῶ τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν. Αἴτιον δ᾽ ἦν τοῦ ταῦ- 

τῶ τοῖς «πολλοῖς ἀρέσκειν καὶ μὴ περιμαχήτους εἶναι 
τὼς ἀρχάς, ὅτι " μεμαθηκότες ἦσαν ἐργάζεσθαι καὶ φεί- 

δέσθαι, καὶ μὴ τῶν μὲν οἰκείων ἀμελεῖν τοῖς δ᾽ ἀλλο- 

τρίοις ἐπιβουλεύειν, μηδ᾽ ἐκ τῶν δημοσίων τὰ σφέτερ᾽ 
αὐτῶν διοικεῖν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἑκάστοις ὑπαρχόντων, ὥ ὁπότε 

ἃ ἰσοτήτοιν] ἰσοτήτων pr. G. Κ εἶναι ταύτην Ε. vulg. ταύτην 
ἐπ τὴ Θ᾽ νῶν ἀλυραιν, δα 
Ἴ ἠγνόουν τὴν Οα. vulg. ἠγνόουν , ᾿ ἢ τὴν -- γιγνομένην G. νυὶρ. 

τούτων τήν. φεΐῃ τῆς---- γιγνομένης. 
Ε καὶ τοὺς πονηροὺς G. vulg. καὶ m βραβεύσειν ἃ. vulg. βρα- 

πονηρούς. ὕειν. 
δ κατὰ τὴν ἀξίαν G. vulg. κατ᾽ 5 μεμαθηκότες G. vulg. μεμελε- 

ἀξίαν. τηκότες. 
ĩ κληροῦντες) πληροῦντες G. 9 πότε δεήσειε] εἴποτε δεήσε, G. 



p. 145. ΑΡΕΟΠΑΓΊΤΙΚΟΣ. 195 

δεήσειε, Ἐ τοῖς κοινοῖς ἐπαρκεῖν, μηδ᾽ ἀκριβέστερον εἰδέναι 
τὰς ἐκ τῶν ἀρχείων προσόδους ἢ τὰς ἐκ τῶν ἰδίων γι-ἃ 

48 γνομένας αὐτοῖς. οὕτω δ᾽ " ἀπείχοντο σφόδρα τῶν τῆς 
πόλεως, ὥστε χαλεπώτερον ἦν ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις 

εὑρεῖν τοὺς βουλομένους ἄρχειν ἢ νὺν τοὺς μηδὲν δεομένους" 

οὐ γὰρ ἐμπορίαν ἀλλὰ λειτουργίαν ἐνόμιζον εἶναι τὴν τῶν 
κοινῶν ἐπιμέλειαν, οὐδ᾽ ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἐσκό- 

πουν " ἐλθόντες εἴ τι λήμμα παραλελοίπασιν οἱ πρότερον 
ἄρχοντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἴ τινος πράγματος κα-ε 

29 τημελήκασι τῶν τέλος ἔχειν κατεπειγόντων. ὡς δὲ συν- 

᾿ τόμως εἰπεῖν, ἐκεῖνοι διεγνωκότες ἦσαν ὅτι δὲι τὸν μὲν 
δῆμον ὥσπερ τύραννον καθιστάναι τὰς ἀρχὰς καὶ κολά- 

ζειν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας καὶ κρίνειν περὶ τῶν ἐμῴισβῃ τὰ 
τουμένων, τοὺς δὲ σχολὴν ἄγειν δυναμένους καὶ * 

ἱκανὸν κεγτημένους ἐπιμελεῖσθαι τῶν κοινῶν ὥσπερ " οἰ- 

βϑοκέτας, καὶ δικαίους μὲν γενομένους ἐπαινέσθα: καὶ 
στέργειν "ταύτη τῇ τιμῆ, κακῶς δὲ διοικήσαντας μηδὲε- 

μιᾶς συγγνώμης τυγχάνειν, ἀλλὰ ταῖς μεγίσταις ζη- 

μίαις περιπίπτειν. καίτοι πῶς ἄν " τις εὕροι ταύτης 
βεβαιοτέραν ἢ δικαιοτέραν δημοκρατίαν, τῆς τοὺς μὲν 

δυνωτωτάτους ἐπὶ τὰς πράξεις καθιστάσης, αὐτῶν δὲν 
τούτων τὸν δῆμον κύριον ποιούσης ; 

Τὸ μὲν οὖν σύνταγμα τῆς πολιτείας τοιοῦτον ἥν αὐ- 

τοὺς ῥάδιον δ᾽ ἐκ τούτων ἡ καταμαθεῖν ὡς ἡ καὶ τὰ καθ᾽ 

ἡμέραν ἑκάστην ὀρθῶς καὶ νομίμως πράττοντες δὶετέλε- 

τῶ 6. vulg. καὶ τοῖς. ἡ τις εὕροι ταύτης β. ἢ ὃ. δημο- 
— τοὴῤτο τον νρυγώεγ κρατίαν G. vulg. τις ταύτης ἢ β. ἢ 

d. δημοκρατίαν εὕροι. 
—— Sumpei 6 Θ. * καταμαθεῖν ἃ. vulg. κατα- 

᾿8 οἰκέτας G. . οἰκειοτάτων. μανθάνειν." 
" ταύτῃ τῇ τιμῇ vulg. ταύτην ἡ καὶ τὰ καθ᾽ καὶ καθ᾽ G. 
τιμήν. 

ο 2 
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σαν. ἀνάγκη γὰρ τόϊς πεὴ ὅλων τῶν πρωγμάτων καλὰς 
τὰς ὑποθέσεις πεποιημένοις " καὶ τὰ μέρη τὸν αὐτὰν * 

xen ἐκείνοις. 
μὴ J πρῶτον μὲν τὼ περὶ τοὺς θεοὺς — γὰρ 

" ἄρχεσθαι δίκαιον) οὐκ ἀνωμάλως οὐδ᾽ ἀτάκτως οὔτ᾽ ς 
ἐθεράπευον οὔτ᾽ ὠργίαζον" οὐδ᾽ " ὁπότε μὲν δόξειεν αὐτοῖς, 
τριακοσίους βῶς ἔπεμπον, ὅποτε δὲ τύχριεν, τὰς πατρί- 

33 ους θυσίας ἐξέλειπον" οὐδὲ τὰς μὲν ἐπιβέτους ἑορτάς, αἷς 
ς ἑστίασίς τις προσείη, μεγαλοπρεπῶς ἥγον, ἐν δὲ τοῖς 
ἁγιωτάτοις τῶν ἱερῶν ἀπὸ μισθωμάτων ἔθυον" ἀλλ᾽ ἐκέϊνο 

μόνον ἐτήρουν, ὅπως μηδὲν μήτε τῶν πατρίων “ καταλύ- ἃ 
ϑάσουσι μήτ᾽ ἔξω τῶν νομηζομένων προσθήσουσιν. οὐ γὰρ 

ἐν ταῖς πολυτελείαις ἐνόμιζον εἶναι τὴν εὐσέβειαν, ἀλλ᾽ 

ἐν τῷ μηδὲν " κινεῖν ὧν αὐτοῖς. οἱ πρόγονοι. παρέδοσαν. 
᾿ καὶ γάρ τοι καὶ τὰ παρὼ τῶν θεῶν οὐκ ἐμπλήκτως 

οὐδὲ ταραχωδῶς αὐτοῖς συνέβαινεν, ἀλλ᾽ εὐκαίρως καὶ 
πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς χώρας καὶ πρὸς τὴν — 
τῶν καρπῶν. 

35 Παραπλησίως δὲ τὸς 5 εἰρημένοις καὶ τὰ πρὸς σφᾶς ε 
αὐτοὺς διώκουν. οὐ γὰρ μόνον περὶ τῶν κοινῶν ὡμονόουν, 

ἀλλὼ καὶ περὶ τὸν ἴδιον βίον τοσαύτην ἐποιοῦντο πρό- 

νοιαν ἀλλήλων, ὅσην πὲρ χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας καὶ 

πατρίδος κοινωνοῦντας. οἵ τε γὰρ πενέστεροι τῶν πολι- 146 

τῶν τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ φθονέϊν τοῖς πλείω κεκτημένοις, 
436 ὥσθ᾽ ὁμοίως ἐκήδοντο τῶν͵ οἴκων τῶν, μεγάλων ὥσπερ τῶν 

σφετέρων αὑτῶν, ἡγούμενοι τὴν ἐκείνων εὐδαιμονίαν αὐτοῖς 

ξ καὶ τὰ ΕΑ. vulg. καὶ κατὰ τά. “ κινεῖν} ποιεῖν G. 

—— vuls. ἄρ- τ καὶ γάρ τοι 6. νυὴρ. τουγάρ- 
Ὁ ὁπότε G. vulg. εἴποτε. ξ εἰρημένοις G. vulg. πρρειρημέ- 
ς ἑστίασις) ἱστίασις G. γοις. 
4 καταλύσουσι) καταλέίουσι Ε.. 
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εὐπορίαν ὑπάρχειν δέ τε τὰς οὐσίας ἔχοντες οὐχ, ὅπως 

ὑπερεώρων τοὺς: καταδεέστερον πράττοντας, ἀλλ᾽ ὑπο- 
λωμβάνόντες αἰσχύνην αὑτοῖς εἶναι τὴν τῶν πολιτῶν 

ἀπορίαν ἐπήμυνον ταῖς ἐνδείαις, τὸῖς μὲν γεωργίας ἐπὶ 
μετρίαις μισθώσεσι παραδιδόντες, τοὺς δὲ κατ᾽ ἐμπορίαν Ὁ 
ἐκπέμποντες, τοῖς δ᾽ εἰς τὰς ἄλλας ἐργασίας ἀφορμὴν 

37 37 παρέχοντες. Ἁ οὐ" γὰρ᾽ ἐδεδίεσαν μὴ δυοῖν θάτερον πάθοιεν, 

ἢ πάντων στερηθεϊεν, ἢ ἢ πολλὰ πρώγματα σχόντες μέρος 
Εν " κομίσαιντο τῶν ̓ προεβώτων" ἀλλ᾽ ὁμοίως ἐθάῤῥουν πε 

τῶν ἔξω " δεδομένων ὥσπερ περὶ τῶν ' ἔνδον "᾿ κειμένων. 

38 ἑώρων γὰρ τοὺς περὶ τῶν —æ κρίνοντας οὐ ταῖς 
ἐπιεικείαις χρωμένους, ἀλλὰ τόϊς νόμοις πειθομένους, ς 
οὐδ᾽ ἐν τὸῖς τῶν ἄλλων ἀγῶσιν αὑτοῖς ἀδικεῖν ἐξουσίαν 

παρασκευάζοντας, ἀλλὰ μᾶλλον ὀργιζομένους τόϊς ἀπο- ὁ 
ϑοστεροῦσιν αὐτῶν τῶν ἀδὴκουμένων, καὶ νομίζοντας δια 

τοὺς ἄπιστα τὼ συμβόλαια ποιοῦντας μείζω βλάπτε- 
σθαι τοὺς πένητας τῶν πολλὼ κεκτημένων τοὺς μὲν 

γάρ, ἢν παύσωνται " προϊέμενοι, μικρῶν προσόδων ἃ ἀπο- 
στερηθήσεσθαι, τοὺς δ᾽, "ἣν ἀπορήσωσι τῶν ἐπαρκούντων, 

49 εἰς τὴν ἐσχάτην ἔνδειαν " καταστήσεσθαι. καὶ γάρ τοιὰ 

διὰ " τὴν γνώμην ταύτην οὐδεὶς οὔτ᾽ ἀπεκρύπνετο τὴν οὐ 
σίαν οὔτ᾽ ὥκνει " συμβάλλειν, ἀλλ᾽ ἥδιον ἑώρων ἑώρων τοὺς 

δανειζομένους ἢ τοὺς ἀποδιδόντας. ἀμφότερα γὰρ αὐτοῖς Ὁ 

Βῳ δ. — ἫΡ «μϊέμενοι G ταῖς. προσποιού- 
ἡ προεθέντων ἐθέντων, supra ρο- μενοι. 

818 ἃ rec. manu præpositione 4 ἀπεστερηθήσεσθαι 6. vulg. ἀ- 
προ, G. vulg. ὄντων. πόστε 

Κ δεδομένων Εἰ. vulg. διδομένων. τὴν α νυὶς ἄν 
1 ἔγδον] οἴκοι G. — G. vulg. κα- 
τ᾿ κειμένων G. vulg. ἀποκειμέ- τασταθήσεσθαι 

νῶν. t τὴν γνώμην ταύτην οὐδεὶς G 
— G. vulg. τοιούτων. vulg. ταύτην τὴν γνώμην. 
δ᾽ χρωμένους G. vulg. καταχρω- ἃ συμβάλλειν ἀλλ᾽ αὐ. vulg. συμ- 

μένους, βάλλειν οὐδείς, ἀλλ᾽ 
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συνέβαινεν, ἅπερ ἂν ουληθέϊεν ἄνύρωπω γοῦν ἔχοντες" 

* γὰρ τούς τε πολίτας ὠφέλουν καὶ τὼ σφέτερ αὐ- 

41 τῶν " ἐνεργὰ καβίστασαν. κεφάλαιον δὲ τοῦ καλῶς ἀλ-- 
λήλοις ὁμιλένν' αἱ μὲν γὰρ κτήσεις ἀσφαλέϊς ἦσαν,ε 
οἷσπερ κατὼ τὸ δίκαιον ὑπήρχον, αἱ δὲ Υ χρήσεις κοιναὶ 
πᾶσι τοις δεομένοις τῶν πολιτῶν. 

41 Ἴσως ἂν οὖν " τις ἐπιτιμήσειεν τόις εἰρημένοις, ὅτι τὰσ 
μὲν πράξεις ἐπαινῶ τὰς ἐν ἐκείνοις τόις χρόνοις " γεγενή- 
μένας, τὰς δ᾽ αἰτίας οὐ φράζω, δ᾽ ἃς οὕτω καλῶς 147 

" καὶ τὼ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς εἶχον καὶ τὴν πόλιν διῴκουν. 
ἐγὼ δ᾽ οἴμαι μὲν εἰρηκέναι τι καὶ τοιοῦτον, οὐ μὴν ἀλλ 
ἔτ, πλείω καὶ σαφέστερον πειράσομαι διαλεχθῆναι περὶ 
αὐτῶν. 

43 Ἐκεῖνοι γὰρ οὐκ ἐν μὲν ταῖς παιδείαις πολλοὺς τοὺς 

ἐπιστατοῦντας εἶχον, ἐπειδὴ δ᾽ εἰς ἄνδρως δοκιμασθέϊεν, 

ἐξῆν αὐτοῖς ποιέϊν ὁ τι βουληθέϊεν, ἀλλ᾽ ἐν “ αὐταῖς ταῖς 

ἡ πλέονος: ἐπιμελείας ἐτύγχανον ἢ παῖδες ὄντες. Ὁ 

οὕτω γὰρ “ ἡμῶν οἱ πρόγονοι σφόδρα περὶ τὴν σωφρο- 
σύνην ἐσπούδαζον, ὥστε τὴν ἐξ ᾿Αρεΐου “πάγου. βουλὴν 

ἐπέστησαν ἐπιμελεῖσθαι τῆς εὐκοφμίας, ἧς οὐχ, οἷόν τ᾽ ἦν 
μετασχεῖν πλὴν τόϊςς καλῶς “γεγονόσι καὶ πολλὴν ἀρετὴν. 
ἐν τῷ βίῳ καὶ σωφροσύνην ἐνδεδειγμένοις, 5 ὥστ᾽ εἰκότως 

44 αὐτὴν διενεγκεῖν τῶν ἐν τὸς Ἕλλησι συνεθδρίων. Σημείοις - 
Δ’, 7 Ν Ἄς 7 2 ἈΝ “- δ᾽ ἄν τις χρήσαιτο περὶ. τῶν τότε καθεστώτων καὶ τόῖϊς 

Χ ἐνεργὰ} ἔργα pr. G. d πλέονος G. vulg. πλείονος: 
Υ χρήσεις κοιναὶ (ἃ. vulg. χρήσεις e ἡμῶν οἱ πρόγονοι σφόδρα α 

ἐπίσης κοιναί. οἷ ἡμῶν». 
ὦ χὶς ἐπιτιμήσειεν G. vulg. τινὲς Ξ ἐν τῷ βίῳ καὶ σωφροσύνην α. 
ἐπιτιμήσειαν. vulg. καὶ σωφροσύνην ἐν τῷ βίῳ. 

ἃ γεγενημένας] γιγνομένας α΄. — — vulg. 
Ὁ καὶ τὰ πρὸς G. vulg. καὶ πρός. ὥστε πάντων αὐτὴν εἰκότως. 
“ αὐταῖς] ταύταις G. 
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ἐν τῷ παρόντι γιγνομένοις" ἔτι " γὰρ καὶ νῦν ἁπάντων 
τῶν περὶ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν ᾿ δοκιμασίαν. κατημελη- 
μένων ἴδοιμεν ἂν τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις πράγμασιν οὐκ 
ἀνεκτοὺς ὄντας, ἐπειδὰν εἰς ἴΑρειον πώγον ἀναϊβῶσιν, 
ὀκνοῦντως τῇ φύσει χρήσθαι καὶ μᾶλλον τοῖς ἐκεῖ νομί- 
μοις ἢ ταῖς αὑτῶν κακίαις ἐμμένοντας. τοσοῦτον " φόβον 
ἐκέϊνοι τοῖς πονηροῖς ἐνειργάσαντο, καὶ ' τοιοῦτο μνημέϊον 
ἐν τῷ τόπῳ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης ἐγκατέ- ἃ 
λισον. 

45. Τὴν δὴ τοιαύτην, ὥσπερ εἶπον, κυρίαν ἐποίησαν ' τῆς 
εὐταξίας ἐπιμελεῖσθαι, " ἢ τοὺς μὲν οἰομένους ἐνταῦθα 
βελτίστους ἄνδρως γίγνεσθαι, παρ οἷς οἱ νόμοι μετὰ 
πλείστης ἀκριβείας κείμενοι τυγχάνουσιν, ἀγνοεῖν ἐνόμε- 

᾿ ζεν᾽ οὐδὲν “ γὰρ ἂν κωλύειν ὁμοίους ἅπαντας εἶναι τοὺς 
Ἕλληνας ἕνεκά γε τοῦ ῥάδιον εἶναι τὼ γρώμματα λα- 

46 βὲν παρ ἀλλήλων. ἀλλὼ γὰρ οὐκ ἐκ " τούτων τὴν ἐπί- ὁ 

δόσιν εἶγαι τῆς ἀρετῆς, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν καθ᾿ “ ἑκάστην τὴν 

ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων" τοὺς γὰρ πολλοὺς " ὁμοίους τοὺς 
ἤθεσιν ἀποβαίνειν, ἐν οἷς ἂν ἕκαστοι παιδευθῶσιν. ἐπεὶ 

τά γε πλήθη καὶ τὰς ἀκριβείας τῶν νόμων σημέϊον εἶναι 
τοῦ κακῶς οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν " ταύτην᾽ ἐμφράγματα 148 
γὰρ αὐτοὺς ποιρυμένους᾽ τῶν ἁμαρτημάτων πολλοὺς τί- 

47 θεσθα: τοὺς νόμους ἀναγκάζεσθαι. ' δῶν δὲ τοὺς ὀρθῶς 

1 ποιοῦτο---αὑτῶν α΄. vulg. το- τ ὁμοίως τοῖς ἤθεσιν ἀποβαίνειν α. 
σοῦτον----:αυτῶν. vulg. τοῖς ἤθεσιν ἀποβαίνειν ὁμοίους 

- πε τῆς εὐταξίας ἐπιμελεῖσθαι ἃ, ἀνάγκη. 
vulg. ἐπιμελεῖσθαι: τῆς εὐταξίας. 5 ταύτην G. vulg. αὐτήν. 

ἢ ἢ ἐνόμιζεν G. vulg. οδεττένότ. ὀ ὠἀῴΧἷδεῖν----ὀρθῶς G. ceteri δεῖ-τεῦ, 
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πολιτευομένους οὐ τὰς στοὰς ἐμπιπλάναι γραμμάτων, 
ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχειν τὸ δίκαιον οὐ γὰρ τόϊς ψη- 
φίσμασιν ἀλλὼ τοῖς ἤθεσι " καλῶς οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, 

καὶ τοὺς μὲν κακῶς τεθραμμένους καὶ τοὺς ἀκριβῶς τῶν 
νόμων ἀναγεγραμμένους τολμήσειν παραβαίνειν, τοὺς δὲ 
καλῶς "πεπαιδευμένους καὶ τοῖς ᾽ ἁπλῶς κειμένοις Ὁ 

48 ἐθελήσειν ἐμμένειν. "Ταῦτα διανοηθέντες οὐ τοῦτο πρῶ- 

τὸν ἐσκόπουν, δ᾽ ὧν κολάσουσι τοὺς ἀκοσμοῦντας, ἀλλ᾽ 
ἐξ ὧν " παρασκευάσουσ, μηδὲν αὐτοὺς “ἄξμον μίας 
[βουλήσεσθαι] ἐξαμαρτάνειν" ἡγοῦντο γὰρ τοῦτο μὲν 
αὐτῶν ἔργον εἶναι, τὸ δὲ περὶ τὰς τιμωρίας σπουδάζειν 
τόϊς ἐχθροῖς προσήκειν: 

49 Απάντων μὲν οὖν ἐφρόντιζον τῶν πολιτῶν, " μάλιστα 
δὲ τῶν νεωτέρων. ἑώρων: γὰρ τοὺς τηλικούτους ταραχωδέ-ς 
στατα διωκειμένους καὶ πλείστων γέμοντας ᾿ ἐπιθυμιῶν, 
καὶ τὰς ψυχὰς αὐτῶν μάλιστα παιδευθῆναι δεομένας 

ἔχουσιν" ἐν μόνοις γὰρ ἂν τούτοις ὅ ἐμμεῖναι τοὺς ἐλευ- 
θέρως τεθραμμένους καὶ μεγαλοφρονεῖν εἰθισμένους. 

δοὥπαντας μὲν οὖν ἐπὶ τὰς αὐτὰς ἄγειν διατριβὰς οὐχ 

οἷόν τ᾿ ἦν, ἀνωμάλως τὰ περὶ τὸν βίον ἔχοντας ὡς δὲ 
πρὸς τὴν οὐσίαν ἥρμοττεν, οὕτως ἑκάστοις προσέταττον. ἃ 

τοὺς μὲν γὰρ ὑποδεέστερον πράττοντας ἐπὶ τὰς γεωρ- 

u καλῶς G. * ἀσφαλῶς. d ἐξαμαρτάνειν G. vulg. ὧμαρ- 
Χ φεηαιδευμένου) παιδευομένους τάνειν. 

σ. ς μάλιστα παιδευθῆναι G. prima 
Σ ἁπχῶς ἃ. vulg. καλῶς. εἴ secunda verbi syllabis corre- 
5 ἐθεχήσειν G. ceteri θελήσει. ctis, cum hæec μασ fuisset, illa 
8 ταῦτα διανοηθέντες ἃ. vulg. aut aut δα: vulg. παιδευθῆναι 

κατασκευάσωσι. μίαις. Sed aptius videtur ἐπιμε- 
“ ἄξιον “Ὧν βοιλήσεσθα!] ἀξι- λείαις. 

οὖν ζημίας Ὁ 8 ἐμμεῖναι G. vulg. ἐμμένειν. 

ἴὰς 
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* καὶ τὰς ἐμπορίας. ἔτρεπον, εἰδότες τὰς μὲν " ἀπο- 
ρίας διὰ τὰς ἀργίας γιγνομένας," τὼς δὲ κακουργίας 

51 διὼ τὰς ἀπορίας᾽ ἀναιροῦντες οὖν τὴν ἀρχὴν τῶν κακῶν 

ἀπαλλάξειν ὥοντο καὶ τῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων τῶν 
μετ᾽ ' ἐκείνην γιγνομένων" τοὺς δὲ βίον ἱκανὸν κεκτημέ- 
νους " περὶ τὴν ἱππικὴν καὶ τὰ γυμνάσια καὶ τὰ κυνή-6 
γέσια καὶ τὴν φιλοσοφίαν ἠνάγκασαν διατρίβειν, ὁρῶν-- 

τες ἐκ τούτων τοὺς μὲν διαφέροντας γιγνομένους, τοὺς δὲ 
5» τῶν πλείστων κακῶν ' ἀπεχομένους. Καὶ " ταῦτα νομο- 

θετήσαντες οὐδὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ὠλιγώρουν, ἀλλὰ δὲε- 149 
λόμενοι τὴν μὲν πόλιν κατὰ κώμας τὴν δὲ χώραν κατὰ 
δήμους ἐθεώρουν τὸν βίον τὸν ἑκάστου, καὶ τοὺς ἀκοσ- 
μοῦντως " ἀνῆγον εἰς τὴν βουλήν" ἡ δὲ τοὺς μὲν ἐνουθέ- 

τει, τοῖς δ᾽ ἠπείλει, τοὺς δ᾽ ὡς προσῆκεν ἐκόλαζεν. ἠπί- 

σταντο γὰρ ὅτι δύο τρόποι τυγχάνουσιν ὄντες οἱ καὶ προ- 

τρέποντες ἐπὶ τὰς ἀδικίας καὶ παύοντες τῶν πονηριῶν" 

583 παρ. ὃς τμὲν ιγὰρ μήτε φυλακὴ, μήτε." ζημία τῶν τοισύ- 
τῶν καθέστηκε μήθ᾽ αἱ κρίσεις ἀκριβὲς εἰσί, παρὰ τού- Ὁ 
τοῖς μὲν διαφθείρεσθαι καὶ τὰς ἐπιεικεῖς τῶν φύσεων, 
ὅπου δὲ μήτε λαθεῖν τοῖς ἀδικοῦσι ῥάδιόν ἐστι μήτε φα- 
νερόὶς γενομένοις συγγνώμης τυχεῖν, ἐνταῦθα, δ᾽ ἐξιτήλους: 

σ4 γίγνεσθαι τὰς κακοηθείας. ἅπερ ἐκέϊνοι γιγνώσκοντες: 
Ἁ ἀμφοτέροις κατεῖχον τοὺς πολίτας; καὶ ταῖς τ μωρίαν, 

καὶ ταῖς ἐπιμελείαμς᾽ 4 τοσούτου γὰρ ̓ ἔδεον αὐτοὺς λαν- 

θάνειν οἱ κακόν τι δεδρακότες, ὦ ὥστε καὶ τοὺς ἐπιδόξους 

* 6. 5. ἀνῆγον εἰς τὴν βουλήν G. vulg. 
ἔκταν πῇ τὴν δαλὸν ἦγο. * εἷς 
— ΔΝ — — —— α ὃ ᾿ 
1 ἀπεχομένους G . ἀποσχο- — 2— ceteri ἀμφοτέ- 
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ὁ ἁμαρτήσεσθαί τι προησθάνοντο. Τοιγαροῦν οὐκ ἐν τοῖς ο 
"σκιραφείοις οἱ νεώτεροι διέτριβον, οὐδ᾽ ἐν ταῖς αὐλητρί- 
σιν, οὐδ᾽ ἐν τοῖς τοιούτοις συλλόγοις ἐν οἷς νῦν διημερεύ- 
ουσιν᾽ ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον ἐν οἷς ἐτάχβη- 

σαν, θαυμάζοντες καὶ “ ζηλοῦντες τοὺς ἐν τούτοις πρω- 
π5τεύοντας. οὕτω δ᾽ ἔφευγον τὴν ἀγοράν, ὥστ᾽ εἰ καί ποτε 

διελθεῖν ἀνωγκασθέϊεν, μετὰ πολλῆς αἰδοὺς καὶ σωφρο- 
σύνης ἐφαίνοντο τοῦτο ποιοῦντες. ἀντειπεϊν δὲ τοῖς πρεσ-ἃ 
βυτέροις ἢ λοιδορήσασθαι δεινότερον " ἐνόμιζον ἢ νῦν περὶ 

πότους γονέας ἐξαμαρτεῖν. ἐν καπηλείῳ δὲ “φαγεῖν ἢ πιεῖν 

——⸗⸗ σεμνύνεσθαι 

Υ γὰρ ἐμελέτων, ἀλλ᾽ οὐ βωμολοχεύεσθαι. " καὶ τοὺς εὐ- 

τρωπέλους δὲ καὶ τοὺς σκώπτειν δυναμένους, οὺς γὺν εὐ- 

φυέϊς προσαγορεύουσιν, ἐκεῖνοι δυστυχεῖς ἐνόμιζον. 
57 Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με δυσκόλως διωκεῖσθαι πρὸς τοὺς ὁ 

ταύτην ἔχοντας τὴν ἡλικίαν. οὔτε γὰρ ἡγοῦμαι τούτους 

αἰτίους εἶγωι τῶν γιγνομένων, σύνοιδά τε τοῖς πλείστοις 
αὐτῶν ἥκιστα χαίρουσι ταύτη τῇ καταστάσει, δὲ ἣν ἔξε- 

στιν αὐτὸὶς ἐν ταῆς ἀκολασίαις ταύταις — ὥστ᾽ 

οὐκ ἂν εἰκότως τούτοις 3 ἐπιτεμῴην, ἀλλὰ " πολὺ δικαιό- 150 

8 — τοῖς 20 πρὸ ἡμῶν τὴν πόλιν διοικήσασιν. ἐκέινοι 

γὰρ ἤσαν “ οἱ προτρέψναντες ἐ ἐπὶ ταύτας τὰς ὀλιγωρίας 

καὶ καταλύσαντες τὴν τῆς βουλῆς * ἧς ἐπιστα- 

5. ἁμαρτήσεσθαί τι ἃ. vulg. ὦ- Υ "νὰ ἐμελέτων G. vulg. 
μαρτήσεσθα. ᾿ δὲ ἐμελέτων καί. 

t σκιραφείοις G. vulg. σκιραφίοις : — ——— 
σκυτορραφίοις rrectus G. σκώπτειν. 

ἃ ζηλοῦντες α. cum Valeckena- 4. ἐπιτιμῴην G. vulg. ἐπιτιμῴη- 

το δὰ Ε. Hippolyt. p. 177. θ. μεν. 
invito Lobeckio δὰ 8. Ajac. p. Ὁ πολὺ δικαιότερον G. vulg. πολὺ 
295. vulg. ὁμιλοῦντες. ἄν δικαιότερον. 

ἌΓ ἐνόμιζον ἢ ---- ἐξαμαρτεῖν ἃ. ὀ οἱ προτρέψαντες G. γυ]ξ, οἱ τὴν 
vulg. ἐνόμιζον εἶναι ἢ--τἐξαμαρτά- ἀρχὴν προτρέψαντες.. ᾿ 
νει»: 
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τούσης οὐ “ δικῶν οὐδ᾽ ἐγκλημάτων οὐδ᾽ εἰσφορῶν οὐδὲ 
πενίας οὐδὲ πολέμων ἡ πόλις ἔγεμεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
ἀλλήλους “ ἡσυχίαν εἶχον καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαν- 

ϑϑτῶς εἰρήνην ἦγον. παρέϊχον γὰρ σφᾶς αὐτοὺς τοῖς μὲν 
Ἕλλησι πιστούς, τοῖς δὲ βαρβάροις φοβερούς. τοὺς μὲν Ὁ 

γὰρ σεσωκότες ἦσαν, παρὼ δὲ τῶν δίκην τηλικαύτην εἰ- 

ληφότες, ὥστ᾽ ἀγαπῶν ἐκείνους εἰ μηδὲν ἔτι κακὸν πά- 
᾿σχίίεν. τοιγάρτοι διὼ ταῦτα μετὼ τοσαύτης ἀσφαλείας 

ὅο δῆηγον, ὥστε καλλίους εἶναι καὶ πολυτελεστέρας τὰς οἰ-. 

κήσεις καὶ τὰς ᾿ κατασκευὰς τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἢ τὰς 

ἐντὸς τείχους, καὶ πολλοὺς τῶν πολιτῶν μηδ᾽ εἰς τὰς 
ἑορτὰς εἰς ἄστυ. καταβαίνειν, ἀλλ᾽ αἱρεῖσθαι. μένειν ἐπὶ 

61 τοὺς ἰδίοις ἀγαθοῖς μᾶλλον ἢ τῶν κοινῶν ἀπολαύειν. οὐδὲ 

γὰρ τὰ περὶ τὰς θεωρίας, ὧν ὅ ἕνεκ᾽ ἄν τις ἦλθεν, ἀσελ-ο 
γῶς οὐδ᾽ ὑπερηφάνως, ἀλλὰ νουνεχόντως. ἐποίουν. οὐ γὰρ « 

. ἐκ τῶν πομπῶν οὐδ᾽ ἐκ τῶν περὶ τὰς χορηγίας φιλονει- 
κιῶν οὐδ᾽ ἐκ τῶν τοιούτων ἀλαζονειῶν τὴν εὐδαιμονίαν, 
ἐδοκίμαζω, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ σωφρόνως οἰκεῖν. καὶ τοῦ βίου 
τοῦ καθ᾽ ἡμέραν καὶ τοῦ μηδένα τῶν πολιτῶν ἀπορεῖν ἃ 

δ τῶν ἐπιτηδείων: ἐξ ὧνπερ χρὴ κρίνειν τοὺς " ὡς ἀληθῶς 
εὖ πράττοντας καὶ μὴ φορτικῶς πολιτευομένους" ἐπεὶ 

γὺν γε τίς οὐκ ἂν ἐπὶ τοὺς γιγνομένοις τῶν εὖ φρονούντων 
ἀλγήσειεν, ὅταν ἴδῃ ἱ πολλοὺς τῶν πολιτῶν αὐτοὺς μὲν 

περὶ τῶν ἀναγκαίων, εἴθ᾽ ἔξουσιν εἴτε μή, πρὸ τῶν δικα- 
63 στηρίων κληρουμένους, τῶν δ᾽ Ἑλλήνων τοὺς ἐλαύνειν τὰς 

ναῦς βουλομένους τρέφειν ἀξιοῦντας, καὶ χορεύοντας μὲν 
ἐν χρυσόϊς ἱματίοις, χειμάζοντας δ᾽ ἐν " —— ἐν οἷς 

τ κονδόρῦστα 

ἃ γικῶν] δικαὼν G. ἀρ ἀνροῇ ἀχς α. 
9. ἡσυχίαν----ἄλλους) om. pr. G. πολλοὺς α. . τινάς. 
᾿ κατασκευὰς G. vulg. ἐπισκευάς. Κ χριούτοις G. , τούτοις. 
Β ἕνεκ᾽ ἄν τις G ceteri ἕνεκά τις. 
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οὐ βούλομαι λέγειν, καὶ τοιαύτας ἄλλας ἐναντιώσεις 
περὶ 1 τὴν διοίκησιν γιγνομένας, αἱ μεγάλην αἰσ'χύνην 

64 γῇ πόλει ποιοῦσιν. ὯΩν οὐδὲν ἦν ἐπ᾽ ἐκείνης τῆς βού- 

λῆς ἀπήλλαξε γὰρ τοὺς μὲν πένητας τῶν ἀποριῶν ταῖς 
" ἐργασίαις καὶ ταῖς παρὰ τῶν ἐχόντων "ὠφελίαν τοὺς τοὶ 
δὲ νεωτέρους τῶν ἀκολασιῶν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ καὶ ταῖς 

αὐτῶν ἐπιμελείαις, τοὺς δὲ πολιτευομένους τῶν πλεον- 

ἐξιῶν ταῖς τιμωρίαις καὶ τῷ μὴ λανθάνειν τοὺς ἀδὲ- 
κοῦντας, τοὺς δὲ πρισβυτέρους τῶν ἀθυμιῶν ταῖς τιμαῖς 
ταῖς πολιτικαῖς καὶ ταῖς παρὰ τῶν νεωτέρων θεραπείαις. 
καίτοι πῶς ἂν γένοιτο ταύτης πλείονος ἀξία πολιτεία, 

τῆς οὕτω καλῶς ἁπάντων τῶν πραγμάτων ἐπιμελη- 
θείσης ς 

65. “Περὶ μὲν οὖν τὸν» ᾿ ποτὲ καθεστώτων, τὰ μὲν σπλέϊ- Ὁ 

᾿ στῶ διεληλύθαμεν" ὅσα δὲ παραλελοίπαμεν, ἐκ τῶν εἰ- 
ρημένων, ὅτι κἀκέϊνα τὸν αὐτὸν τρόπον εἶχε τούτοις, ῥώ- 

66 διόν ἐστι καταμαθεῖν. ἤδη δέ τινὲς ἀκούσαντές μοὺ ταῦΞ 

τὰ " διεξιόντος " ἐπήνεσαν μὲν ὡς οἷόν τε μάλιστα, καὶ 
"τοὺς προγόνους ἐμωκάρισαν ὅτι τὸν τρόπον τοῦτον τὴν πό- 

λιν διώκουν, οὐ μὴν " ὑμᾶς γὲ ζοντο πεισθήσεσθαι χρῆ- 
σθα: τούτοις, ἀλλ᾽ αἱρήσεσθαι διὰ τὴν συνήθειαν ἐ ἐν τοῖς ς 

καθεστηκόσι πράγμασι κακοπαθεῖν μᾶλλον ἢ ἢ μετὰ πο-: 
λιτείας ἀκριβεστέρας ἄμεινον τὸν βίον διώγειν. εἶναι δ᾽ 
ἔφασαν “ ἐμοὶ καὶ κίνδυνον, μὴ τὼ βέλτιστα συμβου- 
λεύων μισόδημος εἶναι δόξω καὶ τὴν πόλιν ζητεϊν εἰς ὀλι- ΐ 

1 τὴν διοίκησιν G. vulg. τὴν τοι- 4 Περὶ G. vulg. καὶ περί. 
ἐν — Τ᾿ ποτὲ Ε΄. vulg. τότε. 

τὸ τῇ πόλει ποιοῦσιν G. vulg. πε- 5 διεξιόντος α. vulg. ἐπεξιόντος. 
ριποιοῦσι τῇ πόλει. " t ἐπήνεσαν μὲν G. vulg. ἐπήνε- 

π᾿ ἐργασίαις G. ceteri εὐεργε- σάν με. ᾿ 
σίαις. ἃ ὑμᾶς γε α-: vulg. οἵα. Ρϑγίι- 

o ὠφεχίαις α. — ὠφελείαις. culam. 
Ρ ἀθυμιῶν G. vulg. ῥᾳθυμιῶν. * ἐμοὶ G. vulg. μοι. 
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6) γαρχίαν. ἐμβαλῶν, Ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν ὃ πε πραγμάτων 
ἀγνοουμένων. καὶ ὅ μὴ κοινῶν τοὺς λόγους ἐποιούμην, καὶ 

περὶ τούτων ἐκέλευον ὑμᾶς ἑλέσθαι συνέδρους ἢ Ἴ ΜΝ ἃ 
φέας, δ ὧν ὁ δῆμος — τὸ πρότερον, εἰκότως ἂν 

" εἶχον ταύτην τὴν αἰτίαν νῦν δ᾽ οὐδὲν εἴρηκα " τοιοῦτον, 
ἀλλὼ διείλεγμαι περὶ διοικήσεως οὐκ ἀποκεκρυμμένης 

68. ἀλλὰ πᾶσι φανερᾶς, ἣν “πάντες ἴστε καὶ “ πατρίαν 
ἡμῖν οὖσαν καὶ πλείστων ἀγαθῶν καὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς 
ἄλλοις Ἕλλησιν αἰτίαν γεγενημένην, πρὸς δὲ τούτοις ὑπὸ 

τοιούτων ἀνδρῶν νομοβετηβεῖσαν καὶ κατασταθεῖσαν, οὺς 

οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν ὁμολογήσειε δημοτικωτάτους γεγενή- ες 
σθαι {[΄ τῶν πολιτῶν] ὥστε πάντων ἄν. μοι συμβαίη 

ο΄ δεινότατον, εἰ. τοιαύτην πολιτείαν εἰσηγούμενος νεωτέρων 

ὅρ δόξαιμι πραγμάτων ἐπιθυμεῖν. ἔπειτα κἀκεῖθεν ῥάδιον 
Β γνῶναι τὴν ἐμὴν διάνοιαν' ἐν γὼρ τόϊς πλείστοις τῶν 
λόγων τῶν εἰρημένων ὑπ᾽ ἐμοῦ φανήσομαι ταῖς μὲν ὀλι- τ 52 
γαρχίαις " καὶ ταῖς πλεονεξίαις ἐπιτιμῶν, τὰς δ᾽ ἰσό- 
τητὰς καὶ τὰς δημοκρατίας ἐπαινῶν, οὐ πάσας, ἀλλὰ 
τὰς καλῶς καθεστηκυίας, οὐδ᾽ ὡς ' ἔτυχον, ἀλλὰ δὲ- 

70 καίως καὶ k λογονεχόντως. οἶδα γὰρ τούς τε προγόνους 
τοὺς ἡμετέρους ' ἐν ταύτη τῇ καταστάσει πολὺ τῶν ἄλ- 
λων διενεγκόντας, καὶ Λακεδαιμονίους διὼ τοῦτο κάλλε- 
στα πολιτευομένους, ὅτι μάλιστα δημοκρατούμενοι τυ- Ὁ 

Υ περὶ πρωγμάτων G. vulg. πρα- [τε8 Ηἰϊτοταβ habuit G. quarum 
Mdrov περί. ultima⸗. 

⸗A κοινῶν G. vulg. καινῶν. Β γνῶναι τὴν ἐμὴν διάνοιαν G. 
8. εἶχον ταύτην τὴν αἰτίαν ἃ. vulg. τὴν διάνοιαν διαγνῶναι: τὴν 

vulg. ἔσχον τὴν αἰτίαν ταύτην. ἐμήν. 
Ὁ τοιοῦτον G. vulg. τοιοῦτο. Ἀ καὶ ταῖς πλεονεξίαις G. vulg. 
5 ἀλλὰ πᾶσι φανερᾶς G. vulg. καὶ πλεονεξίαις. 

ἀλλὰ φανερᾶς. ᾿ ᾿ ἔτυχον G. vulg. ἐτύγχανον. 
ἀ πάντες G. vulg. ἅπαντες. Κ λογονεχόντως} λογονεχόντων G. 
5 πατρίαν Ὁ. vulg. πάτριον. vulg. νουγεχόντως. 
Γ᾽ τῶν πολιτῶν] Horum loco ᾿ ἐν ταύτῃ G. vulg. ταύτῃ. 
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γχάνουσιν. ἐν γὰρ τῇ τῶν " ἀρχῶν αἱρέσει καὶ τῷ βίῳ 

τῷ καθ᾽ ἡμέραν καὶ " τὸς ἄλλοις ἐπιτηδεύμασιν ἴδοιμεν 
ἂν παρ᾿ αὐτοῖς τὰς ἰσότητας καὶ τὰς ὁμοιότητας μᾶλ- 
λον ἢ παρὼ τοῖς ἄλλοις ἰσχνούσας᾽ οἷς αἱ μὲν ὀλιγαρ- 
χίαι πολεμοῦσιν, οἱ δὲ καλῶς δημοκρατούμενοι χρώμενοι 

)1ι διατελοῦσιν. τῶν τοίνυν ἄλλων πόλεων ταῖς ἐπιφανεστά- 
ταῖς καὶ " μεγίσταις, ἣν ἐξετάζειν βουληθῶμεν, εὑρήσο-ο 

μὲν τὰς δημοκρατίας μᾶλλον ἡ τὰς ὀλιγαρχίας συμφε- 

ρούσας" ἐπεὶ καὶ τὴν ἡμετέραν πολιτείαν, ἥ πάντες ἐπι- 
τιμῶσιν, ἢν παραβάλωμεν αὐτὴν μὴ πρὸς τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ 
ῥηθεῖσαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν Ρ ὑπὸ τῶν τριώκοντα καταστά- 

σαν, οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν θεοποίητον εἶναι νομίσειεν. 
γ4ᾳ( Βούλομαι δ᾽, εἰ καί “ τινές με φήσουσιν ἔξω τῆς ὑπο- 

θέσεως λέγειν, δηλῶσαι καὶ διελθεῖν ὅσον αὕτη τῆς τότε 
" διήνεγκεν, ἵνα μηδεὶς οἴηταί με τὰ μὲν ἁμαρτήματα ἃ 
τοῦ δήμου λίαν ἀκριβῶς ἐξετάζειν, εἰ δέ τι καλὸν ἢ 
σεμνὸν διαπέπρακται, "ταῦτα δὲ παραλείπειν. ἔσται δ᾽ 

ὁ λόγος οὔτε μωκρὸς οὔτ᾽ ἀνωφελὴς τόϊς ἀκούουσιν. 
73 Ἐπειδὴ γὰρ τὰς ναῦς τὰς ' περὶ Ἑλλήσποντον ὠπω- 

λέσαμεν καὶ ταῖς " συμφοραῖς ἐκείναις ἡ πόλις περιέ- 
πεσε, τίς οὐκ οἶδε τῶν πρεσβυτέρων τοὺς μὲν δημοτικοὺς 
καλουμένους ἑτοίμους ὄντας ὁτιοῦν πάσχειν ὑπὲρ τοῦ μὴ 

ποιεῖν τὸ προσταττόμενον, καὶ δεινὸν ἡγουμένους εἴ τις ε 

ὄψεται τὴν πόλιν τὴν τῶν Ἑλλήνων ἄρξασαν " ταύτην 

m ————— ἀρχόντων G ταῦτα παραλιπεῖν. 
6 — περὶ —— G. vulg. 

—— αρββρυν ἐπιτηδεύμα- περὶ τὸν ἡ 
σιν. — * 6. , ἀτυχίαις. 

o μεγίσταις G. vulg. μεγάλαις. x ταύτην] Accessit e G. Eo- 
Ρ ὑπὸ ἃ. vulg. ἐπί. dem auctore omisi quæ post οὖ-.. 
4 τινές με G. vulg. τί με. σαν inferebantur, καὶ τούτους μὲν 
τ διήνεγκεν G. vulg. διέστηκεν. ἐκσπόνδους γενομένους. 
5 ταῦτα δὲ παραλείπειν G. vulg. 
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ὑφ᾽ ἑτέροις οὖσαν, τοὺς δὲ τής ὀλιγαρχίας ἐπιθυμήσαντας 
ἑτοίμως καὶ τὼ τείχη καθαιροῦντας καὶ τὴν δουλείαν 

74 ὑπομένοντας ; καὶ τότε μέν, ὅτε τὸ πλῆθος ἢ ἦν κύριον 
τῶν πρωγμάτων, ἡμᾶς τὰς τῶν ἄλλων ὠκροπόλεις φρου-τ53 

ροῦντως, ἐπειδὴ δ᾽ οἱ τριώκοντω παρέλαβον τὴν πολι- 

τείαν, τοὺς πολεμίους τὴν ἡμετέραν ἔχοντας ; καὶ κατὰ 
μὲν ἐκεῖνον τὸν χρόνον δεσπότας ἡμῶν ὄντας Λακεδαιμο- 
νίους, ἐπειδὴ δ᾽ οἱ φεύγοντες κατελθόντες πολεμεῖν ὑπὲρ 
τῆς ἐλευθερίας ἐτόλμησαν καὶ Κόνων ναυμαχῶν ἐνίκησε, 

πρέσβεις ἐλθόντας παρ αὐτῶν καὶ διδόντας τῇ πόλει τὴν 
75 ἀρχὴν τὴν " τῆς θαλάττης ; Καὶ μὲν δὴ καὶ τάδε τίς οὐ 

μνημονεύει τῶν ἡλικιωτῶν τῶν ἐμῶν, τὴν μὲν δημοκρατίαν" 
οὕτω κοσμήσασαν τὴν πόλιν καὶ τόϊς ἱεροῖς καὶ " τόϊς 

ὁσίοις, ὥστ᾽ ἔτι καὶ γὺν τοὺς ἀφικνουμένους νομίζειν αὐτὴν 

ἀξίαν εἶ εἶναι μὴ μόνον τῶν Ἑλλήνων ἄρχειν ἀλλὰ καὶ τῶν 
* ἁπάντων, τοὺς δὲ τριάκοντα τῶν μὲν ἀμελήσαν- 

τας, " τὼ δὲ συλήσαντας, τοὺς δὲ γεωσοίκους ἐπὶ κα- 

θαιρέσει τριῶν ταλάντων “ ἀποδμέγους, εἰς οὺς ἡ πόλις 

— οὐκ ἐλάττω χιλίων ταλάντων ; ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ς 

τὴν —— δικαίως ἄν τις ἐπαινέσειε τὴν ἐκείνων μᾶλ- 

λον ἢ τὴν “ τοῦ δήμου. οἱ μὲν γὰρ ψηφίσματι παραλα- 
βόντες τὴν πόλιν πεντακοσίους μὲν καὶ χιλίους τῶν πο- 
λιτῶν ἀκρίτους ἀπέκτειναν, εἰς δὲ τὸν Πειραιῶ " φυγεῖν 
πλείους ἢ πεντακισχιλίους ἠνώγκασαν᾽ οἱ δὲ κρατήσαν- 
τες καὶ μεθ᾿ ὅπλων ' κατιόντες, αὐτοὺς τοὺς αἰτιωτάτους ἃ 
τῶν κακῶν ἀνελόντες, οὕτω τὰ ὅ πρὸς τοὺς ἄλλους κα- 
—— 

— “ φυγεῖν πλείους G. ceteri φεύ- 
ἃ ποῖς ὁσίοις ἃ, vulg. ταῖς θυ- γεν ἀλείνας: 

σίαις. ἢ κατιόντες (ἃ. ceteri μετιόντες. 
Ὁ σὰ δὲ G. vulg. τοὺς δέ. ξ πρὸς τοὺς ἄλλους G. ceteri τὰ 
“ ἀποδομένους ἀπολομένου. ἃ. πρὸς ἄλλους γε] τὰ πρὸς ἀλλήλους. 
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λῶς καὶ νομίμως διώκησαν, ὥστε μηδὲν ἔλαττον ἔχειν 

77 τοὺς ἐκβαλόντας τῶν κατελθόντων. ὃ δὲ πάντων κάλλι- 
στον " καὶ μέγιστον τεκμήριον τῆς ἐπιεικείας τοῦ δήμου" 
δανεισαμένων γὰρ τῶν ἐν ἄστει μεινάντων ἑκατὸν τώ- 
λάντ παρὼ Λακεδαιμονίων εἰς τὴν πολιορκίαν τῶν τὸν 
Πειραιῷ ' κατασχόντων, ἐκκλησίας γενομένης περὶ ἀπο- 

δόσεως τῶν χρημάτων, καὶ λεγόντων πολλῶν ὡς δίκαιόν 
ἐστι διαλύειν τὰ " πρὸς Λακεδαιμονίους μὴ τοὺς πολίιορ-ε 
κουμένους ἀλλὼ τοὺς δανεισαμένους, ἔδοξε τῷ δήμῳ κοι- 

8 γὴν ποιήσασθαι τὴν ἀπόδοσιν. καὶ γάρ τοι διὰ ταύτην 

τὴν γνώμην εἰς τοιαύτην ἡμᾶς ὁμόνοιαν κατέστησαν καὶ 

τοσοῦτον ἐπιδοῦναι τὴν πόλιν ἐποίησαν, ὥστε Λακεδα:- 

μονίους, τοὺς ἐπὶ τῆς ὀλιγαρχίας ὀλίγου δεῖν καθ᾽ ' ἑκά- τ54 
στήν τὴν ἡμέραν " προστάττοντας ἡμῶν, ἐλθεῖν ἐπὶ τῆς 
δημοκρατίας ἱκετεύσοντως καὶ δεησομένους μὴ περμδέϊν 

79" αὐτοὺς “ ἀναστάτους γενομένους. τὸ δ᾽ οὖν κεφάλαιον 
τῆς ἑκατέρων διανοίας τοιοῦτον ἦν᾽ οἱ μὲν γὰρ ἠξίουν τῶν 
μὲν πολιτῶν ἄρχειν, τοῖς δὲ πολεμίοις δουλεύειν, οἱ δὲ 

τῶν μὲν ἄλλων ἄρχειν, τοῖς δὲ πολίταις ἴσον ἔχειν. 
80 Ταῦτω δὲ διῆλθον δυοῖν Ῥ ἕνεκα, πρῶτον μὲν ἐμαυτὸν Ὁ 

ἐπιδεῖζαι βουλόμενος οὐκ ὀλιγαρχιῶν οὐδὲ πλεονεξιῶν 

ἀλλὰ δικαίας καὶ κοσμίας ἐπιθυμοῦντα πολιτείας, 
ἔπειτω ᾿τὰς δημοκρατίας τάς τε κακῶς καθεστηκυίας 

ἐλαττόνων συμφορῶν αἰτίας γιγνομένας, τάς τε καλῶς 

καὶ μέγιστω “τεκμήριον α. ἡμῖν προστάττοντας. 
— τεκμήριον καὶ μέγιστον. Ὦ αὐτοὺς G. , σφᾶς αὐτούς. 

ἱ κατασχόντων G. vulg. κατε- Præstabat σφᾶς solum. 
χόντων. ο ἀναστάτους γενομένους G. vulg. 

Κ πρὸς — — G. vulg. ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων γενομένους. 
πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους. Ρ ἕνεκα G. vulg. ἕνεκεν. 

1 ἑκάστην τὴν ἡμέραν G. vulg. 4 τάς----οκαθεστηκυίας----τάς----πο- 
ἑκάστην ἡμέραν. λιτενομένας] τῶν---καθεστηκότων---- 

w προστάττοντας ἡμῖν G. vuls. τῶν---πολιτενομένων G. 
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πολιτευομένας προεχούσας τῷ δικαιοτέρας εἶναι καὶ κοι- 
νοτέρως καὶ τοῖς χρωμένοις ἡδίους. 

8ι Τάχ᾽ οὖν ἄν "τις θαυμάσειεν, τί βουλόμενος ἀντὶ τῆς 

πολιτείως τῆς οὕτω πολλὰ καὶ καλὰ διαπεπραγμένης ο 
ἑτέραν ὑμᾶς πείθω μεταλαβεῖν, καὶ τίνος ἕνεκα νῦν μὲν 
οὕτω καλῶς ἐγκεκωμίακα τὴν δημοκρατίαν, ὅταν δὲ τύ- 
χω, πάλιν μεταβαλὼν ἐπιτιμῶ καὶ κατηγορῶ τῶν " κα- 

ϑαθεστώτων; Ἐγὼ δὲ καὶ τῶν ἰδιωτῶν τοὺς ὀλίγα μὲν 
κατορθοῦντας πολλὼ δ᾽ ἐξαμαρτάνοντας μέμφομαι καὶ 
νομίζω φαυλοτέρους εἶναι τοῦ δέοντος" καὶ πρός γε τού- 
τοις τοὺς γεγονότας ἐκ καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν, καὶ μι- ἃ 
κρῷ. μὲν ὄντας ἐπιεικεστέρους τῶν ὑπερβαλλόντων ταῖς 
πονηρίαις, πολὺ δὲ χείρους τῶν πατέρων, λοιδορῶ, καὶ 
συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν αὐτοῖς παύσασθαι τοιούτοις οὖσιν. 

83 τὴν αὐτὴν οὖν γνώμην ᾿ ἔχω καὶ περὶ τῶν κοινῶν᾽ ἡγοῦ- 
μαι γὰρ δὲν ἡμᾶς " οὐ μέγα φρονεῖν οὐδ᾽ ἀγαπᾶν, εἰ 
κακοδαιμονησάντων καὶ μανέντων ᾿ ἀνθρώπων γομεμώτεροι 
γεγόναμεν, ἀλλὼ πολὺ μᾶλλον ἀγανακτεῖν καὶ βαρίως 
φέρειν, εἰ χείρους τῶν προγόνων ; τυγχάνοιμεν ὄντες" πρὸς 6 

γὰρ τὴν ἐκείνων ἀρετήν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὴν τῶν τριώκοντα 
πονηρίαν ἁμιλλητέον ἡμῖν ἐστίν, ἄλλως τε καὶ προσῆκον 

84 ἡμῖν βελτίστοις ἁπάντων ἀνθρώπων εἶναι. Καὶ τοῦτον 

εἴρηκω τὸν λόγον οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλώκις ἤδη καὶ 155 
πρὸς πολλούς. ἐπίσταμαι γὰρ " ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τό- 
ποις φύσεις ἐγγιγνομένας καρπῶν καὶ δένδρων καὶ ζώων 

ἰδίας ἐν ἑκάστοις καὶ πολὺ τῶν ἄλλων διαφερούσας, τὴν 

ττις θαυμάσειεν G. vulg. τινες ἃ οὐ μέγα φρονεῖν οὐδ᾽ G. vulg. 

. μὴ —— μὴ δ᾽. 
5 καθεστώτων G. νυΐν;. καθε- * ἀνθρώπων om. pr. G. 

στηκότων. Υ τυγχάνοιμεν G. νυΐρ΄. τυγχά- 
τ ἔχω----γοῦμαι γὰρ δεῖν ἃ. νομεν. 

vulg. ἔχων---τὐγοῦμαι δεῖν. ξ ἐν μὲν τοῖς} ἐν τοῖς G. 
VOL. II. Ρ 
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δ᾽ ἡμετέραν χώραν ἄνδρας " φέρειν καὶ τρέφειν δυναμένην 
οὐ μόνον πρὸς τὰς τέχνας καὶ τὰς πράξεις " καὶ τοὺς 

λόγους εὐφυεστάτους, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀνδρίαν καὶ πρὸς 
85 ἀρετὴν πολὺ διαφέροντας. τεκμαίρεσθαι δὲ δίκαιόν ἐστι Ὁ 

τόϊς τε παλαιοῖς ἀγῶσιν, οὡς ἐποιήσαντο πρὸς ᾿Αμαζό- 

νάς καὶ Θρᾷκας καὶ Πελοποννησίους ἅπαντας, καὶ τοῖς 

κινδύνοις τὸς περὶ τὰ Περσικὼ γενομένοις, ἐν οἷς καὶ 
μόνοι καὶ μετὰ Πελοποννησίων, καὶ πεζομαχοῦντες “ καὶ 
ναυμαχοῦντες, νικήσαντες τοὺς βαρβάρους ἀριστείων ἠξιώ- 
θησαν. ὧν οὐδὲν ἂν ἔπραξαν, εἰ μὴ πολὺ τὴν φύσιν δὲή- 
νεγκαν. 

86 Καὶ μηδεὶς οἰέσθω “ ταύτην τὴν εὐλογίαν ἡμῖν προσή- 

κεὶν τοῖς γὺν πολιτευομένοις, ἀλλὼ πολὺ τοὐναντίον. εἰσὶ ς 

γὰρ οἱ τοιοῦτοι τῶν λύγων ἔπαινος μὲν τῶν ἀξίους σφᾶς 
αὐτοὺς τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς παρεχόντων, κατηγορίαι 
δὲ τῶν τὰς εὐγενείας ταῖς αὑτῶν ῥαθυμίαις καὶ κακίαις 
καταισιχυνόντων. ὅπερ ἡμεῖς ποιούμεν᾽ εἰρήσεται γὰρ τά- 

87 ληθές, τοιαύτης “γὰρ ἡμῖν τῆς φύσεως ὑπαρχούσης οὐ 

διεφυλάξαμεν ᾿αὐτήν, ἀλλ᾽ ἐμπεπτώκαμεν εἰς ἄνοιαν 
καὶ ταραχὴν καὶ πονηρῶν πραγμάτων ἐπιθυμίαν. ᾿Αλλῷ 
γὰρ ἣν δ ἐπωκολουθῶ τοῖς ἐνοῦσιν ἐπιτιμήσαι καὶ κατη- ἃ 
γορῆσαι τῶν ἐνεστώτων πρωγμάτων, δέδοικα μὴ *⸗ 

88 λίαν τῆς ὑποθέσεως " ἀποπιλωνηθῶ. περὶ μὲν οὖν τούτων 

καὶ πρότερον εἰρήκωμεν, καὶ πάλιν ἐροῦμεν, ἤν μὴ πείσω- 

ἃ φέρειν καὶ τρέφειν G. vuls. : ἄνοιαν . νεῖ. ἄγρκων. 
καὶ ἔτος κε καὶ φέρειν. ΒΞ ἐπακολουθῶ τοῖς ἐνοῦσιν ἐπιτι- 

καὶ τοὺς λόγου] Addidit ἃ. μῆσαι καὶ κατηγορῆσαι G. vulg. 
et hec et, quod infertur, πολύ. ἐπακολουθῶν τοῖς αἰνοῦσιν (νεὶ διχπὶ 

ς καὶ γαυμαχοῦντες] om. pr. G. Coras τοῖς νῦν οὖσιν) ἐπιτιμήσω καὶ. 
d ταύτην τὴν εὐλογίαν ἡμῖν προσ- κατηγορήσω. : 

: ἥκειν α. rulg. τὴν εὐλογίαν ταύτην h ἀποπλανηθῶ G. vulg. ἀπο- 
προσήκειν ἡμῖν. πλανῶ. : 

e γὰρ ἡμῖν τῆς] Accesserunt e G. 
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᾿ μὲν ὑμᾶς παύσασθαι τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντας" περὶ δ᾽ 

ὧν εξ ἀρχῆς τὸν λόγον κατεστησάμην, βραχέα διαλεχθεὶς ε 

ἱ — 

τῶν. 
8) Ἡμεῖς γὰρ ἥν μὲν οὕτως οἰκῶμεν τὴν πόλιν ὥσπερ 

γῦν, οὐκ ἔστιν ὅπως ' οὐ καὶ βουλευσόμεθα καὶ πολεμή- 
σομεν καὶ βιωσόμεθα καὶ σχεδὸν " ἅπαντα καὶ " πει- 
σόμεθα καὶ πράξομεν, ἅπερ ἐν τῷ παρόντι “ καιρῶ καὶ τ56 
τος παρελθοῦσι χρόνοις" ἣν δὲ μεταβάλωμεν τὴν πολι- 

τείαν, δῆλον ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, οἷά περ ἣν τοῖς 

προγόνοις τὰ πράγματα, τοιαῦτ᾽ ἔσται καὶ πε ἡμᾶς" 
ἀνάγκη γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν πολιτευμάτων καὶ τὰς πρά- 

φοξεις ὁμοίας ἀεὶ καὶ παρωπλησίας ἀποβαίνειν. δὲ δὲ 
τὰς μεγίστας αὐτῶν παρ ἀλλήλας ὃ θέντας βουλεύσα- 
σθαι, ποτέρως ἡμῖν αἱρετέον ἐστίν. καὶ πρῶτον “ μὲν σκε- 
ψώμεθα τὼς ̓ Ἕλληνας  αὺ τοὺς βαρβάρους, πῶς πρὸρῦ 
ἐκείνην τὴν πολιτείαν διέκειντο καὶ πῶς νῦν ἔχουσι πρὸς 

ἡμῶς" οὐ γὰρ ἐλάχιστον μέρος τὰ γένη ταῦτα συμβάλ- 
λετάι πρὸς εὐδαιμονίαν, ὅταν ἔχη κατὰ τρόπον ἡμῖν. 

οι Οἱ μὲν τοίνυν Ἕλληνες οὕτως ἐπίστευον τοῖς κατ᾽ ἐκεῖ- 
β γον τὸν χρόνον πολιτευομένοις, ὥστε τοὺς πλείστους αὐτῶν 

ο΄ ἑκόντας ἐγχειρίσαι τῇ πόλει σφᾶς αὐτούς" οἱ δὲ βάρβα- 
ρθε τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ πολυπραγμονεῖν περὶ τῶν Ἕλ- 
ληνιεκῶν. πραγμάτων; ὥστε οὔτε μωκροὶῖς πλοίοις " ἐπὶο 

. τάδε Φασήλιδος ἔπλεον οὔτε στρατοπέδοις ἐ ἐντὸς ἽΛλυος 

| 

γὺν 

3. ποταμοῦ κατέβαινον, ἀλλὰ πολλὴν ἡσυχίαν ἦγον. γὺν 

ἱ παραχωρῶ G. vulg. παραχωρή- — ————— 
σομαι. laba non liquet in G. 

Κ γὺν οὐκ G. vulg. νῦν οἰκοῦμεν ὀ ὀὅ καιρῷ} Addidi acceptum ἃ G. 
οὐκ. Ρ θέντας G. vulg. τιθέντας. 

᾿ οὐ καὶ G. vulg. οὐκ ἄν. 4 μὲν] Accessit 6 G. 
m ἅπαντα καὶ G. vulg. ἅπατα "ἐπὶ τάδε G. νυἱᾳ, ἔγγιστα. 

Ϊ κακά. 

2 

Ἵ 



93 

212 ΠΞΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ οκ. ΝῊ, 

δ᾽ εἰς τοῦτο τὰ πρώγματα " περιέστηκεν, ὥσθ᾽ οἱ μὲν μι- 
σοῦσι τὴν πόλιν, οἱ δὲ καταφρονοῦσιν ἡμῶν. καὶ περὶ 

᾿ -“΄᾿ ἢ “6 ε ͵ ν΄. . ᾿ * * 

μὲν του μίσους τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν ἀκηκόατε τῶν στρα- 

τηγῶν᾽ ὡς δὲ βασιλεὺς " ἔχει πρὸς ἡμᾶς, ἐκ τῶν ἐπιστο- 

λῶν ὧν ἔπεμψεν ἐδήλωσεν. 
ΝΥ πρὸς τούτοις ὑπὸ μὲν ἐκείνης τῆς εὐταξίας οὕτως ἃ 

ἐπαιδεύθησαν οἱ πολῖται πρὸς ἀρετήν, ὥστε σφᾶς μὲν 
αὐτοὺς μὴ "λυπεῖν, τοὺς δ᾽ εἰς τὴν χώραν εἰσβάλλοντας 

ἅπαντες μαχόμενοι νικᾷν. ἡμέϊς δὲ τοὐναντίον" ἀλλήλοις 

μὲν γὰρ κακὰ " παρέχοντες οὐδεμίαν — " διαλείπο- 
—* τῶν δὲ περὶ τὸν πόλεμωον οὕτω ᾿ κατημελήκαμεν, 

ὥστ᾽ οὐδ᾽ εἰς ἐξετάσεις ἰέναι τολμῶμεν, ἣν μὴ λαμβάνω- 
φαμεν ἀργύριον. τὸ δὲ μέγιστον τότε μὲν οὐδὲς ἦν τῶν 

95 

πολιτῶν ἐνδεὴς τῶν ἀνωγκαίΐων, οὐδὲ προσαιτῶν τοὺς ἐγ- 6 

τυγχάνοντας τὴν πόλιν κατήσχωυνε, νῦν "δὲ πλείους εἰσὶν 

οἱ " σπανίζοντες τῶν ἐχόντων" οἷς ἄξιόν ἐστι πολλὴν 

συγγνώμην ἔχειν, εἰ μηδὲν τῶν κοινῶν φροντίζουσιν, ἀλλὰ 
τοῦτο σκοποῦσιν —8 τὴν ἀεὶ παροῦσαν ἡμέραν ἃ διά- 157 

—— 

"Ἐγὼ μὲν οὖν —— ἣν μιμησώμεθα τοὺς προ- 

γόνους, καὶ τῶν κακῶν ἡμᾶς τούτων ἀπαλλωγήσεσθαι 

καὶ σωτήρως οὐ μόνον τῆς πόλεως ἀλλὼ καὶ τῶν Ἑλλή- 

νῶν ἁπάντων γενήσεσθαι, πρόσοδον ἐποιησάμην 
Ν * ΄ " ͵ Σ: χὰ τον δὲ f 

καὶ τοὺς λόγους εἰρηκῶ τούτους υμεῖις πάντῶ λογι-. 

5 περιέστηκεν G. vulg. καϑέστη- μελήσαμεν. ὰ 
κεν. ς Ὁ σπανίζοντες G. vulg. σπανιζό- 

t ἔχει πρὸς α. νυ]ρ. ἔχει τὰ μενοι. 
πρός. ς τὴν ἀεὶ G. vulg. ἀεὶ τήν. 

Ἔτσ, πρὸς G. vulg. ἔτι δὲ πρός. ἃ διάξουσιν G. vulg. δυνήσονται 
x λυπεῖν G. vulg. κινεῖν. διωγωγεῖν. ' 
Υ παρέχοντες G. vulg. παρέχειν. - Ἐγὼ μὲν οὖν ἡγούμενος Ὁ. vulg. 
5 διαλείπομεν G. vulg. παραλεί- ἡγούμενος μὲν οὖν ἐγώ... 

πομε. f πάντα λογισάμενοι ταῦτα G. 
8. κατημελήκαμεν G. vulg. κατη- vulg. ταῦτα πάντα λογισάμενοι. 

* 
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σάμενοι ταῦτα ;χειροτονεῖθ᾽ ὅ τι ἂν ὑμῶν δοκῇ μάλιστα 
συμφέρειν τῇ πόλει. 

— — 

Η. 

ΠΕΡῚ ἘΠΡΗΝΗΣ. 

ΒΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΔΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΆΨΑΝΤΟΣ. 

Πεμφθεὶς ὁ Χάρης καταδουλώσασθαι τὴν ̓ Αμφίπολιν, αὐτονομουμένην κατ᾽ 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν γενομένην, ὡς τῶν Λακεδαιμονίων μὲν κα- 

κῶς διακειμένων μετὰ τὰ Λευκτρικά, καὶ τῶν ᾿Αθηναίων δ᾽ ἀσθενῶν ὄντων, 

εὔήν; εεμδκον γέρας ὡδὶ ϑεειδς αὐτο χυβάς, κα μιοσυν βωλέμονς τῷ 
ἀρχαίαν δύναμιν περιποιῆσαι τοῖς ̓ Αθηναίοις, ἐπεχείρησε Χίοις καὶ “Ῥοδίοις καὶ 
τοῖς λοιποῖς συμμάχοις. εἶτα ἐκεῖνοι ἀντέστησαν, καὶ ἡττήθη ὁ Χάρης οὕτως, 

ὥστε λοιπὸν αὐτὸν ἀπορεῖν τί δεῖ ποιῆσαι" καὶ γὰρ εἰ ἀνεχώρησεν ἐξ αὐτῶν 
καὶ ἦλθεν εἰς ̓Αμφίπολιν, αὐτοὶ ἄν ἀμυνόμενοι ἤρχοντο εἰς τὴν ̓ Αττικήν. 

ταῦτα δὲ οἱ ̓Αθηναῖοι ἀκούσαντες ἤτησαν σπονδάς, καὶ εὐθὺς οἱ Χῆοι καὶ 

Ῥόδιοι σὺν τοῖς ἄλλοις συνέθεντο. καὶ οὗτός ἐστιν ὁ συμμαχικὸς πόλεμος. 
Νῦν οὖν πρόκειται ἐκκλησία περὶ ΡΣ τὸν πόλεμον, καὶ ἀνίστᾳ- 

ται ὃ ᾿Ισοκράτης συμβουλεύων ὡς δεῖ μὴ πὸ ἣν ἀλλ᾽ ἡσυχάζειν. 

καὶ μερίζει τὸν λόγον εἰς δύο, ἐν μὲν τὸ καὶ τοὺς Χίους καὶ τοὺς ἄλλους ἐᾶσαι 
αὐτονόμους, ἕν δὲ τὸ ἐᾶσαι τὴν ἡγεμονίαν τὴν κατὰ θάλατταν. κατὰ τοῦτο 

δὲ τὸ μέρος λέγεται ᾿Αριστείδης ἐπαφεῖναι τὸν ἀντιῤῥητικὸν τῆς εἰρήνης. Καὶ 
"Ὁ ἡ μὲν ὑπόθεσις αὕτη, κεφάλαιον δὲ τοῦ λόγου τὸ συμφέρον, ἡ δὲ ἵστάσις “ 

μήν συμβιυλὴ γὰρ περὶ τῆς εἰρήνης. Ἢ 
δέ ποτε ἀναγκασθῇς κοινὸν προοίμιον εἰπεῖν, τὴν κατασκενὴν αὐτῷ 

ἰδίαν πρόσαγε, ὡς. τῷδε, περὶ εἰρήνης ̓ Ισοκράτους ἢ κατασκευὴ ἰδία 

προσετέθη, ὅπου φησί ““ μεγάλων ἥκομεν" περὶ γὰρ πολέμου καὶ εἰρή- 

νης." κάλλιστον δὲ ἐν τούτοις καὶ τὸ τῆς μεθόδου, εἰ μεθοδεύοιμεν αὐτὰ ἐπι- 

σημαινόμενοι, εἰ καὶ πᾶσιν εἰωθὼς ὁ λόγος εἴη». 

᾽ 
ΑΠΑΝΤΕῈΣ μὲν εἰώθασιν οἱ παριόντες ἐνθάδε ταῦτα 59 
μέγιστα φάσκειν εἶναι καὶ μάλιστα σπουδὴς ἄξια τῇ 

8. ΠΕΡῚ ΕἸΡΗΝΗ͂Σ G. vulg. περὶ τῆς εἰρήνης ἢ συμμαχικός. 
bArgumentum om. G. 

— 
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πόλει, περὶ ὧν ἂν αὐτοὶ μέλλωσι συμβουλεύσειν' οὐ 
μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τινῶν πρωγμάτων ' ἥρμοσε 
τοιαῦτα προειπεϊν, δοκεῖ μοι πρέπειν καὶ περὶ τῶν " νῦν 

4 παρόντων ἐντεῦθεν ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν. ἥκομεν γὰρ ἐκ- Ὁ 

κλησιάσοντες ' περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, ἃ μεγίστην ἔχει 
δύναμιν ἐν τῷ βίῳ τῷ τῶν ἀνθρώπων, καὶ περὶ ὧν ἀνάγκη 
τοὺς ὀρθῶς βουλευομένους ἄμεινον τῶν ἄλλων πράττειν. 
τὸ μὲν οὖν μέγεθος, ὑπὲρ ὧν συνεληλύθαμεν, τηλικοῦτόν 
ἐστιν. 

3. Ὁρῶ δ᾽ ὑμᾶς οὐκ ἐξ ἴσου τῶν λεγόντων τὴν ἀκρόασιν 
“Ποιουμένους, ἀλλὰ τόϊς μὲν προσέχοντας τὸν νοῦν, τῶν δ᾽ 
οὐδὲ τὴν φωνὴν ἀνεχομένους. καὶ θαυμαστόν οὐδὲν ποι- 
ἔτε" καὶ γὰρ τὸν ἄλλον χρόνον εἰώθατε πάντας τοὺς ο 

ἄλλους ἐκβάλλειν, πλὴν τοὺς συνωγορεύοντας ταῖς ὕμε- 

4 τέραις ἐπιθυμίαις. ὃ καὶ δικαίως ἄν τις ὑμῖν ἐπιτιμή- 

σειεν, ὅτι συνειδότες πολλοὺς καὶ μεγάλους οἴκους ὑπὸ 
τῶν κολακευόντων ἀναστάτους γεγενημένους, καὶ μισοῦν- 

τες ἐπὶ τῶν ἰδίων τοὺς ταύτην ἔχοντας τὴν Ἢ τέχνην, ἐπὶ 

τῶν κοινῶν οὐχ, ὁμοίως διάκεισθε πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ κα- 

τηγοροῦντες τῶν προσιεμένων καὶ — τοῖς —— * 

τοις αὐτοὶ φαΐνεσθε ———— τούτοις πιστεύοντες ἢ τοῖσδ᾽ 4 

5 ἄλλοις πολίταις. “ καὶ γάρ τοι πεποιήκατε τοὺς ῥήτο-. 

ρῶς ἌΘΗΝ καὶ φιλοσοφεῖν οὐ τὰ μέλλοντα τῇ 

συνοίσειν; ἀλλ᾽ ὅπως ἀρέσηζόντας ὑ ὑμῖν ̓λέγοὺς — 

οὺς καὶ νὺν τὸ πλῆθος αὐτῶν Ρ ἐῤῥύ κεν. Ἱπᾶσι γὰρ ἦν 
φανερὸν ὅτι μᾶλλον " ἡσθήσεσθε τοὺς παρακαλοῦσιν ὑμῶς 

—— ὃς κῷ ο καὶ γάρ τοι G. οεἴετῖ καὶ γὰρ 
»ῦν παρόντων G. νιυι]ρ. νυνὶ αὐτοί. 

πραγμάτων. Ρ ἐῤῥύηκεν Ὁ. vulg. συνεῤῥύηκεν. 
1 περὶ πολέμου G. vulg. περί τε πᾶσι γὰρ ἦν Ο. νυὶρ. ἅπασι 

πολέ; γάρ ἐστι. μου. 
τὶ τέχνην G. vulg. γνώμην. τ — G. vulg. ἥδεσθε. 
n τούτοις] τοῖς τοιούτοις G. 

᾿ 
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ἐπὶ τὸν πόλεμον ἢ τοῖς περὶ τῆς εἰρήνης συμβουλεύουσιν. 

6 οἱ μὲν γὰρ προσδοκίαν ἐμποιοῦσιν ὡς καὶ τὰς κτήσεις 6 
τὰς ἐν ταῖς πόλεσι κομιούμεθα, καὶ τὴν δύναμιν ἀνα- 

ληψόμεθα πάλιν, "ἣν πρότερον ἐτυγχάνομεν ἔχοντες" οἱ 

δ᾽ οὐδὲν “ τοιοῦτον ὑποτείνουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἡσυχίαν ἔχειν 

δεῖ καὶ μὴ μεγάλων ἐπιθυμεῖν παρὰ τὸ δίκαιον, ἀλλὼ 
στέργειν τόϊς παροῦσιν, "ὃ χαλεπώτατον πάντων τοῖς τύο 

ἡ πλείστοις τῶν ἀνθρώπων ἐστίν. οὕτω γὰρ ἐξηρτήμεθα τῶν 
᾿ ἐλπίδων καὶ πρὸς τὰς δοκούσας εἶναι πλεονεξίας ἀπλή- 
στως ἔχομεν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ οἱ κεκτημένοι τοὺς μεγίστους 
πλούτους μένειν ἐπὶ τούτοις ἐθέλουσιν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ 
ἡ πλέονος ὀρεγόμενοι ᾿ περὶ τῶν ὑπαρχόντων κινδυνεύουσιν. 
ὅπερ ἄξιόν ἐστι δεδιέναι, μὴ καὶ νῦν ἡμεῖς ἔνοχοι γενώ- 

8 μεθα ταύταις ταῖς ἀνοίαις᾽ λίαν γάρ τινές μοι δοκοῦσιν Ὁ 
ὡρμῆσθαι πρὸς τὸν πόλεμον, ὥσπερ οὐ τῶν τυχόντων 
συμβεβουλευκότων, " ἀλλὰ τῶν θεῶν ἀκηκοότες " ὅτι κα- 

τορθώσομεν ἅπαντα καὶ ῥαδίως " ἐπικρατήσομεν τῶν 
ἐχθρῶν. χρὴ δὲ τοὺς νοῦν ἔχοντας περὶ μὲν ὧν ἰσάσι μὴ, 

βουλεύεσθαι (περίεργον γάρ) ἀλλὼ πράττειν ὡς ἐγνώ- 

κασι, περὶ ὧν δ᾽ ἂν βουλεύωνται, μὴ νομίζειν εἰδέναι τὸ 
συμβησόμενον, ἀλλ᾽ ὡς δόξῃ μὲν. χρωμένους, ὅτι ἂνε 

το τύχῃ δὲ γενησόμενον, "οὕτω διανοεῖσθαι περὶ αὐτῶν. ὧν 
ὑμεῖς οὐδέτερον. τυγχάνετε ποιοῦντες, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε τα- 

ραχωδέστατα διάκεισθε. συνεληλύθατε μὲν γὰρ ὡς δέον 
ὑμᾶς ἐξ ἁπάντων τῶν ῥηθέντων ἐκλέξασθαι τὸ βέλτιστον, 
ὥσπερ δ᾽ ἤδη σαφῶς εἰδότες ὃ πρακτέον ἐστίν, οὐκ ἐθέλετ᾽ 

πέννα 6. νυῖρ. ἣν καὶ δ γὰρ. ἃ Ὰ 
ρὸν, 

t χοιοῦτον ὑποτείνουσιν G. vulg. ἃ ὅτι κατορθώσομεν G. vuls. ὅτι 
᾿ τοιοῦτο προτείνουσιν. καὶ 

ἃ δῚ Α οοττροΐογα est in G. Ὁ ἐπικρατήσομεν τῶν ἐχθρῶν G. 
x πλέονος G. vulg. πλείονος. ολονιυΐρᾳ. τῶν ἐχθρῶν ἐπικρατήσομεν. 

ἡ *4 
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τι ἀκούειν πλὴν τῶν πρὸς ἡδονὴν δημηγορούντων. καίτοι προσ- 
ἥκεν ὑμᾶς, εἴπερ ᾿ἠβούλεσθε — τὸ τῇ πόλει συμφέ- ἃ 
ρον, μᾶλλον. τοῖς ἐναντιουμεένοις ταῖς ὑμετέραις γνώμαις 

προσέχειν τὸν γοῦν ἢ τοῖς καταχαριζομένοις, εἰδότας ὅτι 

τῶν ἐνθάδε παριόντων οἱ μὲν ἃ βούλεσθε λέγοντες ῥαδίως 
ἐξαπατῶν δύνανται (τὸ γὰρ πρὸς χάριν ῥηθὲν ἐπισκοτεῖ 
τῷ καθορῶν ὑμᾶς τὸ βέλτιστον), ὑπὸ δὲ τῶν μὴ πρὸς 

12 ἡδονὴν συμβουλευόντων οὐδὲν ἂν πάθοιτε τοιοῦτον οὐ γὰρ 

ἔστιν ὅπως ἂν μεταπεῖσαι “ δυνηθεῖεν ὑμᾶς, μὴ φανερὸνς 
τὸ συμφέρον ποιήσαντες. χωρὶς δὲ τούτων πῶς ἂν ἄνθρω- 

ποι καλῶς δυνηθεῖεν ἢ κρίναι περὶ τῶν γεγενημένων ἢ 

βουλεύσασθαι περὶ τῶν μελλόντων, εἰ μὴ τοὺς μὲν λό- 
γους τοὺς τῶν ἐναντιουμένων παρ ἀλλήλους —32 

αὐτοὶ δ᾽ αὑτοὺς κοινοὺς ἀμφοτέροις ἀκροατὰς “παρά- τ6ι 

σχοιεν ; 

13 Θαυμάζω δὲ 'τῶν τε πρεσβυτέρων, εἰ μηκέτι βένημιο- 
νεύουσι, καὶ τῶν νεωτέρων, εἰ μηδενὸς ἀκηκόασιν, ὅτε διὰ 
μὲν τοὺς παρωινοῦντως ἀντέχεσθαι τῆς εἰρήνης οὐδὲν πώ- 

ποτε κακὸν ἐπάθομεν, διὰ δὲ τοὺς ῥᾳδίως τὸν πόλεμον 

ξ αἱρουμένους πολλαῖς ἤδη καὶ μεγάλαις συμφοραῖς πε- 
τ4ριεπέσομεν. ὧν ἡμεῖς οὐδεμίαν ποιούμεθα μνεῖαν, ἀλλ᾽ 

ἑτοίμως ἔχομεν, μηθὲν εἰς τοὔμη εν ἡμῖν αὐτοῖς πράτ-υ 

τοντες, — πληροῦν καὶ χρημάτων εἰσφορὰς ποιέι- 

σθαι καὶ βοηθεῖν καὶ πολεμεῖν οἷς ἂν τύχωμεν, ὥσπερ 

τφέν ἀλλοτρίῳ τῇ πόλει κινδυνεύοντες. Τούτων δ᾽ αἴτιόν 

ἐστιν, ὅτι προσῆκον ὑμᾶς ὁμοίως ὑπὲρ τῶν κοινῶν ὥσπερ 

ὑπὲρ τῶν ἰδίων σπουδάζειν, " οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχετε 

περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ὑπὲρ τῶν ἰδίων βουλεύησθε, 

., ἐπ με «οὐϑήπίν, ! ὰ ἃ δυνηθεῖο δυνηθῶσιν α. s αἱρουμένους G. vulg. ἀναιρου- 
G. vulg. παρέχοιεν. μένους. 

[ τῶν τε πρεσβυτέρων ἃ. vulg. — G. vulg. ὑμεῖς δὲ οὐ, 
— 
* 

— δὴ ᾿ 
Ὡρ τ 
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ζητεῖτε συμβούλους τοὺς ὥμεινον φρονοῦντας ὑμῶν αὐτῶν, ο 

ὅταν δ᾽ Ἷ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐκκλησιάζητε, τοῖς μὲν τοιού- 

τότοις ἀπιστεῖτε καὶ φθονεῖτε, τοὺς δὲ " πονηροτάτους τῶν 
ἐπὶ τὸ βῆμα παριόντων ' ἀσκεῖτε, καὶ νομίζετε δὴημοτι- 
κωτέρους εἶναι τοὺς μεθύοντας τῶν νηφόντων καὶ τοὺς νοῦν 
οὐκ ἔχοντας τῶν εὖ φρονούντων καὶ τοὺς τὰ τῆς πόλεως 

δλανεμομένους τῶν ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ὑμῶν. λειτουργούν- 
των. ὥστ᾽ ἄξιον θαυμάζειν, εἴ τις ἐλαίζω τὴν ἮΝ" τοῖ- 

οὕτοις συμβούλοις χρωμένην ἐπὶ τὸ βέλτιον ε ἐπ᾿ 
7 Ἐγὼ δ᾽ οἶδα μὲν ὅτι. ὄσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι 

ταῖς, ὑμετέραις. διανοίαις, ὅτι δημοκρατίας οὔ οὔσης οὐκ 
ἔστι παῤῥησία, πλὴν ὩΣ τοῖς ἀφρονεστώτοις καὶ 
μηδὲν ὑμῶν φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ θεάτρῳ τοῖς κωμῳδοδὲ- 

18 ϑασκάλοις (ὃ καὶ πάντων ἐστὶ δεινότατον, ὅτι τοῖς μὲν 
ἐκφέρουσιν εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας τὰ τῆς πόλεως 

Ἂ ἁμαρτήματα τοσαύτην ἔχετε χάριν, ὅσην οὐδὲ τῶς εὖς 
ποιοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας 

ὑμᾶς οὕτω διατίθεσθε δυσκόλως, "" ὥσπερ πρὸς τοὺς κα- 
κόν τι τὴν πόλιν ἐργαζομένους)" ὅμως δὲ καὶ τούτων 

19 ὑπαρχόντων οὐκ ἂν ἀποσταίην ὧν διενοήθην. παρελήλιθα 

γὰρ οὐ χαριούμενος * οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων, 162 

ἀλλ᾽ ἀποφανούμενος ἃ τυγχάνω ὑνγνώσκων πρῶτον μὲν 
περὶ ὧν οἱ πρυτάνεις προτιθέασιν, " ἔπειτα περὶ τῶν ἀλ- 

λων τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων" οὐδὲν γὰρ ὄφελος 
“ἔσται τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης γνωσθέντων, ἣν μὴ καὶ 

Φ περὶ τῶν λοιπῶν ὁ βουλευσώμεθα. 
20 Φημὶ δ᾽ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τὴν —* μὴ μόνον πρὸς 

ἱ ὑπὲρ τῆς πόλεως G. vulg. ὑπὲρ ὥσπερ τούς 
γᾶν εἶν σῶα. ἢ ἔπειτα περὶ G. vulg. ἔπειτα 

πονηροτάτους G. vulg. πονηρούς. καὶ περί. « 
- 5* 6. vulg. ἐπαινεῖτε. ο ἔσται G. vulg. ἐστι. 

Ε 
Ἂς 
— 

νει. ... 
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Χίους καὶ Ῥοδίους καὶ Βυζαντίους, ἢ ἀλλὰ πρὸς ἅπαν- Ὁ 
τάς ἀνθρώπους, καὶ χρῆσθαι: ταῖς συνθήκαις μὴ ταύταις 

αἷς νῦν τινὲς γεγράφασιν, ἀλλὰ ταῖς γενομέναις μὲν 
πρὸς βασιλέα καὶ Λακεδαιμονίους, προσταττούσαις δὲ 
τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους εἶναι καὶ τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν 
ἀλλοτρίων πόλεων ἐξιέναι καὶ τὴν αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους. 

τούτων γὰρ οὔτε δικαιοτέρας εὑρήσομεν, οὔτε μᾶλλον τῇ 
πόλει ρούσας. : 

ι Ἣν μὲν οὖν ἐνταῦθα καταλίπω τὸν λόγον, οἶδ᾽ ὅτις 

* τὴν πόλιν ἐλαττοῦν βμθηβαζουμὸ ἐν ἔξουσι Θεσπιὰς 
καὶ Πλαταιὰς καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ὡς παρὰ τοὺς 

ἤρκωρ ματειλήφασιν, ἡμεῖς δ' ἔμεν μηδημιᾶσ ἀνάγκην 
οὔσης ἐξ ὧν τυγχιήνομεν ἄχοντεε: ἣν δὲ διὰ τέλους ἀκού- 

σητέ μου προσέχιοντες τὸν γοῦν, οἶμαι — κα- 
ταγνώσεσθαι. πολλὴν ἄνοιαν καὶ μανίαν τῶν τὴν ἀδικίαν 

πλεονεξίαν εἶναι νομιζόντων, καὶ τῶν τὰς ἀλλοτρίας “πό- 4 

λεις " βία κατεχόντων, καὶ μὴ λογιζομένων τὰς συμφο- Ἔ 
ρὰς τὼς ἐκ τῶν τοιούτων ἔργων γιγνομένας. ταῦτα μὲν 

οὖν διὰ παντὸς τοῦ λόγου " πειρασόμεθα διδάσκειν ὑ ὑμᾶς, . 

22 σε δὲ τῆς εἰρήνης πρῶτον διαλεχθῶμεν, καὶ σκεψώμεθα 
τί ἂν ἐν τῷ παρόντι γενέσθαι ᾿ βουληθεῖμεν ἡμῖν. ἣν γὰρ 
"ταῦτω καλῶς ὁρισώμεθω καὶ νουνεχόντως, πρὸς ταύτην ε 

τὴν ὑπόθεσιν ἀποβλέποντες ἄμεινον βουλευσόμεθα καὶ 
περὶ τῶν ὥλλων. 

23 Aß οὖν ἂν ἐξαρκίσεην ὃ ἁμῖν; εἰ τήν τε πόλιν —— 
οἰκόῖμεν καὶ Ta περὶ τὸν βίον ΞΞθι μτεροι ———— J 

» ἀλλὰ τρὸς Ὁ. νυΐᾳ. ἀλλὰ καὶ : βαληβᾶμεν Ὁ. ναῖρ: βου 
4 πάντας ὑμᾶς G. vulg. πάντας u ταῦτα καλῶς G. vulg. καλῶς 
ὑμᾶς. ταῦτα. 

Τ᾿ βίᾳ κατεχόντων G. vulg. κατ- * χὰ περὶ τὰν G. νυΐρ. τὰ πρὸς 
᾿εχόντων βίᾳ. τόν. 

δ πειρασόμεθα G. vulg. πειράσομαι. — * 
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καὶ τά τε πρὸς ἡμῶς αὐτοὺς ὁμονούί,κεν καὶ παρὰ " τοῖς 

Ἕλλησιν εὐδοκιμόϊμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων 
24 ὑπαρξάντων τελέως τὴν ἢ πόλιν εὐδαιμονήσειν. ὁ μὲν τοί- 163 

γυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν" 
ἡ "γὰρ πενεστέρους "πεποίηκε, καὶ πολλοὺς κινδύνους 

“ὑπομένειν ἠνώγκασε, καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβλη- 
5 κε, καὶ "πάντας — τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. ἥν δὲ 

τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, καὶ τοιούτους ἡμᾶς, αὐτοὺς παρά- 

σχωμεν σίους αἱ κοιναὶ συνθῆκαι προστάττουσι, μετὰ 
πολλῆς μὲν ἀσφαλόας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλα- Ὁ 

γώτες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, εἰς ἣν νῦν 
πρὸς ἀλλήλους καθέσταμεν, καθ᾿ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν 

26 πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, ἀναπεπαυμένοι μὲν τῶν εἰσ- 
φορῶν καὶ τῶν τριηραρχιῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ τὸν 

πόλεμον λειτουργιῶν, ἀδεῶς δὲ γεωργοῦντες καὶ τὴν θώ- « 
λαττῶν πλέοντες καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπεχειροῦν- 

τες, αἱ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. ὀψόμεθα δὲ 
νὰ τον — μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους — 

γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξῴων καὶ 
—** μετοίκων, ἀν ἐρήμη καθέστηκεν. τὸ δὲ μέγιστον, 

συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμέ- 
ους, ἀλλὰ πεπεισμένους, οὐδ᾽ ἐν ' μὲν ταῖς ἀσφαλείαις 
διὼ τὴν δύναμιν ἡμᾶς ὅ ὑποδεχομένους, ἐν δὲ τόϊς κινδύ- ἃ 

νοὶς ἀποστησομένους, ἀλλ᾽ οὕτω διακειμένους ὥσπερ χρὴ 
48" τοὺς ὡς ἀληθῶς συμμάχους καὶ φίλους ὄντας. πρὸς 

* τοῖς Ἕλλησιν G. vulg. τοῖς “πρὸς εὐπορίαν G.vulg. εἰς εὐπορίαν. 
ἄλλοις Ἕλλησιν. ἃ γιγνομένην αι. vulg. γενομένην. 

Υ πόλιν εὐδαιμονήσειν G. vulg ς ἐρήμη G. vulg. 
πόλιν πάλιν εὐδαιμονήσειν. Γ μὲν ταῖς] ταῖς μὲν α 

Ἁ G. vulg. γάρ τοι Ε ὑποδεχομένους ἃ. vulg. ὑπο- 
8. πεποίηκε] ἐποίησε G δεξομένους. 
Ὁ πάντας τρόπους G. vulg. πάντα Β τρὺς ὡς ἀληθῶς Ὁ. vulg. τοὺς 

τ ἀληθῶ 
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δὲ τούτοις, ἃ νῦν ἀπολαβεῖν οὐ δυνάμεθα διὰ πολέμου 
καὶ πολλῆς δαπάνης, ταῦτα διὰ πρεσβείας ῥαδίως κο- 

μιούμεθα. μὴ γὰρ οἴεσθε μήτε Κερσοβλέπτην ὑπὲρ Χεῤ- 
ῥονήσου μήτε Φίλιππον ὑπὲρ ᾿᾿Αμφιπόλεως πολεμήσειν, 

29 ὅταν ἴδωσιν ἡμῶς μηδενὸς τῶν ἀλλοτρίων ἐφιεμένους. γῦν 
μὲν γὰρ εἰκότως φοβοῦνται γείτονα ποιήσασθαι τὴν πό- 

λιν ταῖς αὑτῶν δυναστείαις (ὁρῶσι γὰρ ἡμᾶς οὐ στέρ- 
γοντας ἢ" ἐφ᾽ οἷς ἂν ἔχωμεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ ' πλέονος ὀρε- ὁ 
γομένους), ἣν δὲ μεταβαλώμεβθα τὸν τρόπον καὶ δόξαν 
βελτίω λάβωμεν, οὐ ὑ μόνον ἀποστήσονται τῆς ἡμετέρας, 

ϑοἀλλὰ * τῆς αὑτῶν προσδώσουσι" “λυσιτελήσει γὰρ αὐ- 

τοὶς — τὴν δύναμιν τὴν τῆς πόλεως ἀσφαλῶς 

ἔχειν τὰς "" ἑαυτῶν βασιλείας. Καὶ μὲν δὴ καὶ τῆς 

᾿Θρώκης ἡμῶν ἐξέσται τοσαύτην ἀποτεμέσθαι χώραν, ὥστε 164 
ἢ μὴ μόνον αὐτοὺς ἄφθονον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τοῖς δεομένοις 

τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲ ἀπορίαν πλανωμένοις ἱκανὸν δυνα- 

41 σθαι βίον παρασχεῖν. ὅπου γὰρ ᾿Αθηνόδωρος καὶ Καλλί- 

στρατος, ὁ μὲν ἰδιώτης ὧν, ὁ δὲ φυγάς, οἰκίσαι πόλεις 

οἷοί τε γεγόνασιν, ἦ που βουληθέντες ἡμέϊς πολλοὺς ἂν 

τόπους τοιούτους " κατασχεῖν Ἀνηθῆε. χρὴ δὲ τῶς 
πρωτεύειν ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἀξιοῦντας τοιούτων ἔργων ἥγε- Ὁ 
μόνας γίγνεσθαι πολὺ μᾶλλον ἢ πολέμου καὶ “ στρατο- 

πέδων ξενικῶν, ὧν νὺν Ῥ ἐπιθυμοῦντες ἡμεῖς τυγχάνομεν. 

38 Περὶ μὲν οὖν" ὧν οἱ πρέσβεις ἐπαγγέλλονται, καὶ 
ταῦθ᾽ ἱκανά, καὶ πολλὰ ἂν ἴσως τις προσθείη τούτοις" 

ἡγοῦμαι δὲ δὲν ἡμᾶς οὐ μόνον ψηφισαμένους τὴν εἰρήνην 

ἶ —— πολεμήσειν (ἃ, δυνηθείημεν κατασχεῖν. 
ἡμῖν πολεμήσειν. 9 στρατοπέδων ξενικῶν G. vulg. 

k 4 εἷς G. vulg. οἷς. στρατοπέδου ξενικοῦ. 
᾿ πλέονος G. vulg. πλείονος. p ἐπιθυμοῦντες ἡμεῖς α. vulg. 
m ἑαυτῶν G. vulg. αὑτῶν. ἡμεῖς ἐπιθυμοῦντες. 
Ὁ κατασχεῖν δυνηθεῖμεν G. vulg. 

«Ὁ 
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ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἀπελθεῖν, ἀλλὰ καὶ βουλευσαμένους ς 

ὅπως ἄξομεν αὐτήν, καὶ μὴ ποιήσομεν ὅπερ εἰώθαμεν, 
ὀλίγον χρόνον διωλιπόντες πάλιν εἰς τὰς αὐτὰς κατα- 

στησόμεθα ταραχάς, μηδ᾽ ἀναβολὴν ἄλλ᾽ ἀπαλλαγὴν 

33 εὑρήσομεν τινα τῶν κακῶν τῶν παρόντων. οὐδὲν δὲ “4 τού- 
τῶν οἷόν τ᾽ ἐστὶ γενέσθαι πρότερον; πρὶν ἂν πεισίητε τὴν 
μὲν ἡσυχίαν ὠφελιμωτέραν καὶ κερδαλεωτέραν εἶ εἰναι τῆς 

πολυπραγμοσύνης, τὴν δὲ δικαιοσύνην τῆς ἀδικίας, τὴν 

δὲ τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν τῆς τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμίας. 

περὶ ὧν οὐδεὶς πώποτε τῶν ῥητόρων " εἰπεῖν ἐν ὑμῖν ἐτόλ- ἃ 
34 μησεν' ἐγὼ δὲ περὶ αὐτῶν τούτων τοὺς πλείστους τῶν 

λόγων μέλλω ποιεῖσθαι πρὸς ὑμᾶς' — τὴλυῖδαμ 
μονίαν ἐν τούτοις ἐνοῦσαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν " οἷς νῦν τυγχάνο- 

45 μὲν πρώττοντες. ἀνώγκη δὲ τὸν ἔζω τῶν εἰθισμένων ἐπ- 
χειροῦντα δημηγορεῖν καὶ τὰς ὑμετέρας γνώμας μετα- 

στήσαι βουλόμενον πολλῶν πραγμάτων ἅψασθαι καὶ 
διὰ μωκροτέρων τοὺς λόγους ποιήσασθαι, καὶ τὰ μὲνε 
ἀναμνῆσαι, τῶν δὲ κατηγορῆσαι, τὰ δ᾽ ἐπαινέσαι, περὶ 

δὲ τῶν συμβουλεῦσαι" μόλις γὰρ ἄν τις ὑμᾶς ἐξ ἁπάν- 

τῶν τούτων ἐπὶ τὸ βέλτιον φρονῆσαι δυνηθείη προαγαγεῖν. 

46 Ἔχει γὰρ οὕτως. ἐμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιίβυ- 
μεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, 

οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα ᾿Ὡ φερούσας, τός 

ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων" οἱ μὲν γὰρ " ἔχειν 
ἐπιεικεὶς καὶ στοχάζεσθαι τοῦ δέοντος δυναμένας, οἱ δ᾽ 

ὡς οἷόν τε πλεῖστον τοῦ συμφέροντος διαμαρτανούσας. 
37 ὅπερ καὶ τῇ πόλει, συμβέβηκεν. ἡμεῖς γὰρ οἰόμεθα μέν, 

4 φούτων] om. G. οἷς ἐτυγχάνομεν. 
ν τ εἰπεῖν ἐν ὑμῖν G. vulg. εἰπεῖν ——2— 
ὑμῖν. ᾿ Ὁ ἔχειν G. vulg ἔχουσιν. 

5. οἷς γῦν τυγχάνομεν G. ceteri 
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ἣν τὴν " θάλατταν πλέωμεν πολλαῖς τριήρεσι καὶ βιαζώ- 
μεθα τὰς πόλεις συντάξεις διδόναι καὶ συνέδρους ἐνθάδε 
πέμπειν, διωπράξασθαί τι τῶν δεόντων" πλεῖστον δὲ διε--Ὁ 

ψεύσμεβα τῆς ἀληθείας. ὧν μὲν γὰρ ἠλπίζομεν, οὐδὲν 
ἀποβέβηκεν, ἔχθρωι δ᾽ ἡμῖν ἐξ αὐτῶν καὶ πόλεμοι καὶ 

48 δαπάναι " μεγάλαι γεγόνασιν, εἰκότως" καὶ γὰρ τὸ 
πρότερον ἐκ μὲν τῆς τοιαύτης πολυπραγ μοσύνης εἰς τοὺς 

ἐσχάτους κινδύνους κατέστημεν, ἐκ δὲ τοῦ δικαίαν τὴν 
πόλιν παρέχειν καὶ βοηθεῖν τὸς ἀδικουμένοις καὶ μὴ τῶν 

ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν παρ᾿ ἑκόντων τῶν Ἑλλήνων τὴν ἡγε- 
μονίαν ἐλάβομεν" ὧν νῦν ἀλογίστως καὶ λίαν εἰκῇ πολὺν 

39 ἤδη χρόνον καταφρονοῦμεν. εἰς τοῦτο γάρ τινες ἀνοίας 
ἐληλύθασιν, ὥσθ᾽ ὑπειλήφασι τὴν μὲν ἀδικίαν ἐπονείδι- 

στον μὲν εἶναι, κερδαλέαν δὲ καὶ πρὸς τὸν βίον τὸν καθ᾽ 

ἡμέραν συμφέρουσαν, τὴν δὲ δικαιοσύνην εὐδόκιμον μέν, 

ἀλυσιτελῆ δὲ καὶ μᾶλλον δυναμένην τοὺς ἄλλους ὠφε- 
λεῖν ἢ τοὺς ἔχοντας αὐτήν, κακῶς εἰδότες ὡς οὔτε πρὸς 

χρηματισμὸν οὔτε πρὸς δόξαν οὔτε πρὸς ἃ δέ πράττειν 
οὔθ᾽ ὅλως πρὸς εὐδαιμονίαν οὐδὲν ἂν συμβάλοιτο τηλι- ἃ 

καύτην. δύνωμιν, ὅσην πο ἀρετὴ καὶ τὰ μέρη ταύτης. 
40 τοῖς γὰρ —— οἷς ἔχομεν ἐν τῇ ψυχῇ, τούτοις κτώ- 

᾿ς μεθα καὶ " τὰς — ὧν δεόμενοι τυγχάνο- 

μεν" ὥσθ᾽ οἱ τῆς 5 αὑτῶν διανοίας ἀμελοῦντες λελήθασι 

σῴας αὐτοὺς ἅμα τοῦ τε φρονεῖν ἄμεινον καὶ τοῦ " πράτ- 

41 τεῖν βέλτιον τῶν ἄλλων ὀλιγωροῦντες. Θαυμάζω δ᾽ εἴε 

τις οἴεται τοὺς τὴν εὐσέβειαν καὶ τὴν δικαιοσύνην “ ἀσκοῦν- 

x θάλατταν G. ceteri θάλασσαν. ιν «γάττεν βέλτιον τῶν ἄλλων G. 
Υ μεγάλαι G. vulg. πολλαί. vulg. βέλτιον τῶν ἄλλων πράττειν. 
ἢ τὰς ἄλλας ὠφελείας G. vulg. ς ἀσκοῦντας καρτερεῖν καὶ μένειν 

τὰς ὠφελείας. ἐν τούτοις ἐλπίζοντας G. vulg. ἀ- 
8. αὑτῶν---ἀμελοῦντες G. vulg. σκοῦντας καὶ καρτερεῖν καὶ μένειν ἐπὶ 

ἑαυτῶν----ὀλιγωροῦντες. τούτοις ἐθέλοντας. 
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τῶς καρτερεῖν καὶ μένειν ἐν τούτοις ἐλπίζοντας ἔλαττον 
ἕξειν τῶν πονηρῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ἡγουμένους καὶ παρὰ θεοῖς 
καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις πλέον οἴσεσθαι τῶν ἄλλων. ἐγὼ μὲν 1606 
γὰρ πέπεισμαι τούτους μόνους ὧν δὲϊ πλεονεκτεῖν, τοὺς 

42 δ᾽ ἄλλους ὧν οὐ βέλτιόν ἐστιν. 4 ὁρῶ γὰρ τοὺς μὲν τὴν 

ἀδικίαν προτιμῶντας καὶ τὸ λαβέ τι τῶν ἀλλοτρίων 

μέγιστον " ἀγαθὸν νομίζοντας ὅ we πάσχοντας τος δε- 

λεαζομένοις τῶν ζώων, καὶ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἀπολαύογτας 
ὧν ἂν λάβωσιν, ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον ἐν τοὺς μεγίστοις κα- 
κοῖς ὄντας, τοὺς δὲ μετ᾽ εὐσεβείας καὶ δικαιοσύνης ζῶν- 
τας ἔν τε τοὺς παροῦσι χρόνοις ἀσφαλῶς διώγοντας καὶ Ὁ 
περὶ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἡδίους τὰς ἐλπίδας ἔχοντας. 

* καὶ ταῦτ᾽ εἰ μὴ κατὼ πάντων οὕτως εἴθισται συμβαΐ- 

ν, ἀλλὼ τό γι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτον γίγνεται τὸν 
τρόπον. χρὴ δὲ τοὺς εὖ φρονοῦντας, ἐπειδὴ τὸ μέλλον ἀεὶ 
συνοίσειν οὐ καθορῶμεν, τὸ πολλώκις ὠφελοῦν, τοῦτο 

44 φαίνεσθαι προαιρουμένους. πάντων. δ᾽ ἀλογώτατον πε- 

πόνβασιν ὅσοι κάλλιον μὲν ἐπιτήδευμα νομίζουσιν εἶναι 
καὶ θεοφιλέστερον τὴν δικαιοσύνην τῆς ἀδικίας, χεῖρον δ᾽ ὁ 
Γ οἴοντωι βιώσεσθαι τοὺς ταύτη χρωμένους τῶν τὴν πονή- 

— 
— δ᾽ ἄν, ὥσπερ πρίνιμῶ ἐστιν " ἐπαινέσαι 

τὴν ὠρετήν, ᾿ οὕτω ῥοίδιον εἶναι " τοὺς ἀκούοντας πεῖσαι 
ἀσκεῖν αὐτήν" νῦν δὲ δέδοικα μὴ μάτην τὼ τοιαῦτα λέγω. 

διεφθάρμιεθα γὰρ πολὺν ἤδη χρόνον ὑπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲν 
46 ἀλλ᾽ ἢ φενακίζειν δυναμένων, οἱ τοσοῦτον τοῦ πλήθους ἃ 

᾽ δρῶ γὰρ G. vulg. ὁρῶ μὲν γάρ Ὁ ἐπαινέσαι] ἐπαινεῖσθαι: G. 
τ θα σα Νὴ, "τὰ ἢ οὕτω ῥᾷδιον] οὕτω προσῆκον G 

ἀγαθὸν εἶναι νομίζοντας. vulg. οὕτω καὶ ῥᾷδιον. 
τ οἴονται] οἴεσθαι G. Κ τοὺς ἀκούοντας πεῖσαι G. vulg 
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καταπεφρονήκασιν ὥσθ᾽, " ὁπόταν βουληθῶσι πόλεμον 
πρός τινὰς ἐξενεγκεῖν, αὐτοὶ χρήματα λαμβάνοντες, λέ- 
γεῖν τολμῶσιν ὡς χρὴ τοὺς προγόνους μιμέϊσθαι, καὶ μὴ 

περιορᾷν ἡμᾶς αὐτοὺς κατωγελωμένους μηδὲ τὴν θάλατ- 

τῶν πλέοντας τοὺς μὴ τὰς συντάξεις ἐθέλοντας ἡμῖν ὑπο- 
τελεῖν. 

47 Ἡδέως ἂν οὖν αὐτῶν πυθοίμην, τίσιν ἡμᾶς τῶν προγε- 
γενημένων " κελεύουσιν ὁμοίους γίγνεσθαι, πότερον τοῖς 
περὶ τὰ Περσικὰ γενομένοις, ἢ τόϊς πρὸ τοῦ πολέμου τοῦ 
Δεκελεικοῦ τὴν πόλιν διοικήσασιν ; εἰ μὲν γὰρ τούτοις, 6 

οὐδὲν ἀλλ ἢ συμβουλεύουσιν ἡ ἡμῖν πάλιν ΩΝ ἀνδραπο- 
δισμοῦ — εἰ δὲ τοῖς ἐν Μαραθῶνι " τοὺς βαρβά- 

48 ρους νικήσασι καὶ τοῖς πρὸ " τούτων γενομένοις, πῶς “ οὐ τ67 

πάντων ἀναισιχυντότατοι τυγχάνουσιν ὄντες, εἰ τοὺς τότε 

"πολιτευομένους ἐπαινοῦντες τἀναντία πράττειν ἐκείνοις 
πείθουσιν ἡμᾶς, καὶ τοιαῦτ᾽ ἐξαμαρτάνειν περὶ "ὧν ἀπορῶ 
τί [ ποιήσω, πότερα χρήσωμαι ταῖς ἀληθείαις, ὥσπερ * 

τῶν ἄλλων, ἢ κατασιωπήσω, δείσας τὴν πρὸς ὑμᾶς 

49 ἀπέχθειαν ; δοκέϊ μὲν γάρ μοι βέλτιον εἶναι διαλεχθῆναι 

πὴ αὐτῶν, ὁρῶ δ᾽ ὑμῶς χαλεπώτερον διατιθεμένους πρὸς Ὁ 
τοὺς ἐπιτιμῶντας. ἢ πρὸς τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν γεγε- 
γημένους. οὐ μὴν ἀλλ᾽ αἰσχωνθείην ἅ ἄν, εἰ φανείην μᾶλλον 
φροντίζων τῆς τῆς ἐμαυτοῦ δόξης ἢ τῆς κοινῆς σωτηρίας. 

50" ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον ἐστί, καὶ τῶν ἄλλων τῶν κηδομένων 

τῆς πόλεως, προώιρείσθωι τῶν λόγων μὴ τοὺς ἡδίστους 
ἀλλὰ τοὺς ὠφελιμωτάτους" ὑμᾶς δὲ χρὴ πρῶτον μὲν 

m ὁπόταν G. vuls. ὅταν. 4 οὐ πάντων G. vulg. οὐχ ὦπάν- 
ἢ “κελεύουσιν ὁμοίους γίγνεσθαι ἃ. των. 
— — γεγενῆσθαι. τ πολιτευομένους G. ceteri πεπο- 

ὁ τοὺς βαρβάρους] — e G. λιτευμένους. 
Ρ τούτων γενομένοις G. vulg. αὐ- 5. ὧν ἀπορῶ G. vulg. ὧν καὶ ἀπορῶ. 

τῶν γεγενημένοις. δνκυ σε πρτα Σιαεχηαγα 
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τοῦτο γιγνώσκειν, ὅτι " τῶν μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσημάτων 
πολλαὶ θεραπεϊωι καὶ παντοδαπαὶ τοὺς ἰατροῖς εὕρηνται, ο 
ταῖς δὲ ψυχαῖς ταῖς " ἀγνοούσαις καὶ γεμούσαις πονη- 

ρῶν ἐπιβυμιῶν οὐδὲν ἐστιν ἄλλο φάρμακον πλὴν λόγος ὁ 
51 τολμῶν τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐπιπλήττειν, ἔπειθ᾽ ὅτι κα- 

τωγέλαστόν ἐστι τὰς μὲν καύσεις καὶ τὰς τομὼς τῶν 
ἰατρῶν ὑπομένειν, ἵνα πλειόνων ἀλγηδόνων ἀπαλλαγῶ- 

μεν, τοὺς δὲ λόγους ἀποδοκιμάζειν πρὶν εἰδένα; σαφῶς 
εἰ τοιαύτην ἔχουσι τὴν δύναμιν ὥστ᾽ ὠφελῆσαι τοὺς ἀκού- 
οντάς. ' d 

52 Τούτου δ᾽ ἕνεκα ταῦτα προεϊπον, ὅτι περὶ τῶν λοιπῶν 
οὐδὲν ὑποστειλάμενος ἀλλὼ παντάπασιν ἀνειμένως μέλ- 
λω ὃ τοὺς λόγους ποιέσθαι πρὸς ὑμᾶς. τίς γὰρ ἄλλοθεν 
ἐπελθὼν καὶ μήπω συνδιεφθαρμένος ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἐζαίφνης 
ἐπιστὰς τοῖς γιγνομένοις, οὐκ ἂν μαίνεσθαι καὶ παρα- 

53 φρονεῖν ἡμᾶς νομίσειεν, οἱ φιλοτιμούμεθα μὲν ἐπὶ τοῖς 
τῶν προγόνων ἔργοις καὶ τὴν πόλιν ἐκ τῶν τότε πραχβέν- ε 
τῶν ἐγκωμιάζειν ἔχομεν, οὐδὲν δὲ τῶν αὐτῶν ἐκείνοις 
πράττομεν, ἀλλὼ πᾶν τοὐναντίον. οἱ μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν 
Ἑλλήνων τοῖς βαρβάροις πολεμοῦντες διετέλεσαν, ἡμεῖς 
δὲ τοὺς ἐκ τῆς ᾿Ασίας τὸν [βίον ποριζομένους ἐκέϊθεν ἀνα- 

δάστήσαντες ἐπὶ τοὺς Ἑλληνᾶς ἠγώγομεν᾽ κἀκεῖνοι μὲν τό8 

ἐλευθεροῦντες τὰς πόλεις τὰς Ἑλληνίδας καὶ βοηθοῦντες 

αὐταῖς τῆς ἡγεμονίας ἠξιώθησαν, ἡμεῖς δὲ καταδουλού- 

μένοι καὶ τἀναντία τοὺς τότε πράττοντες ἀγανακτοῦμεν, 

55 εἰ μὴ τὴν αὐτὴν " τιμὴν ἐκείνοις ἕξομεν, οἱ τοσοῦτον ἀπο- 

ελείμιμεθα καὶ τοῖς ἔργοις καὶ ταῖς διανοίαις τῶν κατ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων, ὅσον οἱ μὲν ὑπὲρ τῆς τῶν 

ἜΝ ὃν οὐδ 6. vulg. τῶν περί. ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. 
* ἀγνοούσαις G. vulg. νοσούσαις. ruν ἐκείνοις G. vulg. ἐκείνοις 
Υ τοὺς λόγους ποιεῖσθαι G. vulg. τιμήν. 

VOL. 11. ῳ 
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" Ἑλλήνων σωτηρίας τήν τε πατρίδα τὴν αὑτῶν ἐκλιπεῖν Ὁ 
ἐτόλμησαν, καὶ μαχόμενοι καὶ ναυμαχοῦντες τοὺς βαρ- 
βάρους ἐνίκησαν, ἡμεῖς δ᾽ οὐδ᾽ ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας αὐτῶν 

56 πλεονεξίας κινδυνεύειν ἀξιοῦμεν, ἀλλ᾽ ἄρχειν μὲν ἁπάν- 
τῶν ζητοῦμεν, στρατεύεσθαι δ᾽ οὐκ ἐθέλομεν, καὶ πόλεμον. 
μὲν μικροῦ " δὲν πρὸς ἅπαντας ἀνβρώπους ἀναιρούμεθα, 
πρὸς δὲ “ τοῦτον οὐχ, ἡμᾶς αὐτοὺς ἀσκοῦμεν, ἀλλὰ ἀν- 
θρώπους τοὺς μὲν ἀπόλιδας τοὺς δ᾽ αὐτομόλους τοὺς δ᾽ ς 
ἐκ τῶν ἄλλων κακουργιῶν — οἷς ὁπόταν τις 
4 διδῷ “πλείω μισθόν, μετ “ ἐκείνου ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀκολουβή- 

57 σουσιν. ἀλλ᾽ ὅμως οὕτως αὐτοὺς ἀγαπῶμεν, ὥσθ᾽ ὑπὲρ 
μὲν τῶν παΐδων τῶν ἡμετέρων, ' εἰ περί τινας ἐξαμάρ- 
τοιεν, οὐκ ἂν ἐβελήσαιμεν δίκας ὑποσχεῖν, ὑπὲρ δὲ τῆς 

ἐκείνων ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ὃ παρανομίας μελλόντων 

τῶν ἐγκλημάτων ἐφ᾽ ἡμᾶς ἥξειν οὐχ, ὅπως ἀγανώκτου- 

μεν, ἀλλὼ καὶ χαίρομεν ὅταν ἀκούσωμεν αὐτοὺς ἢ τοιοῦ- d 
οϑτόν τι διαπεπραγμένους. εἰς τοῦτο δὲ μωρίας ἐληλύθα- 

μεν, ὥστ᾽ αὐτοὶ μὲν ἐνδεεῖς ' τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐσμέν, ξε- 
γοτροφεὶν δ᾽ ἐπικεχειρήκωμεν, καὶ τοὺς συμμάχους τοὺς 
ἡμετέρους αὐτῶν λυμαινόμεθα καὶ δασιμολογοῦμεν, ἵνα 
τοῖς " ἁπάντων ἀνθρώπων κοινδις ἐχθρόις τὸν μισθὸν ἐκπό- 

59 ρίζωμεν. τοσούτῳ. δὲ χείρους ἐσμὲν τῶν προγόνων, οὐ μό- 
γον τῶν εὐδοκιμησάντων ἀλλὼ καὶ τῶν μισηθέντων, ὅσον 
ἐκεῖνοί μὲν -εἰ πολιμῷν πρός τινάς. ψυφίσαιντο, μεστῆς ε 
οὔσης ἀργυρίου καὶ χρυσίου τῆς ἀκροπόλεως ὅμως ὑπὲρ 

5 Ἑλλήνων] ἄλλων Ὁ. —— — 
Ὁ δεῖν} δεῖ pr. G. Β΄ χριοῦτόν τι διαπεπραγμένους ἃ. 
ς τοῦτον] τούτοις G. vulg. τοιοῦτό τὶ διαπραττομένους. 
d διδῷ πλείω μισθὸν G. ceteri Ἰ τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐσμὲν G. vulg. 

πλείονα μισθὸν διδῷ. : ἐσμὲν τῶν καθ᾽ ἡμέραν. 
e ἐκείνου) ἐκείνων G. Κ ἁπάντων ἀνθρώπων G. vulg. 
ἔ εἰ (. ceteri ἤν. πάντων. 
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τῶν δοξάντων τοῖς αὑτῶν σώμασιν ᾧοντο δέϊν κινδυνεύειν, 
ἡμεῖς δ᾽ εἰς τοσαύτην ἀπορίαν ἐληλυθότες καὶ τοσοῦτοι 

τὸ πλῆθος ὄντες ὥσπερ βασιλεὺς ὁ μέγας μισθωτοῖς 

δο χρώμεθα τοῖς στρατοπέδοις. καὶ τότε μὲν εἰ τριήρεις τόρ 
πληροῖεν, τοὺς μὲν ξένους καὶ τοὺς δούλους ναύτας εἰσε- 
βίβαζον, τοὺς δὲ πολίτας μεθ᾿ ὅπλων ἐξέπεμπον" νῦν δὲ 

τοῖς μὲν ξένοις ὁπλίταις χρώμεθα, τοὺς δὲ πολίτας ἐλαύ-. 
νειν ἀνωγκάζομεν, ὥσθ᾽ ὁπόταν ἀποβαίνωσιν εἰς τὴν τῶν 

πολεμίων, οἱ μὲν ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦντες ὑπηρέ- 
σίον ἔχοντες ἐκβαίνουσιν, οἱ δὲ τοιοῦτοι τὰς φύσεις ὄντες 
οἵους ὀλίγῳ πρότερον διῆλθον, μεθ᾽ ὅπλων κινδυνεύουσιν. Ὁ 

6ι ᾿Αλλὼ γὰρ τὰ κατὼ τὴν πόλιν ἄν τις ἰδὼν καλῶς 

᾿ διοικούμενα περὶ τῶν ἄλλων θαῤῥήσειεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐπ᾽ 
αὐτοῖς τούτοις μάλιστ᾽ ἀγανακτήσειεν ; οἵτινες αὐτόχβο- 
γες μὲν εἶναί φαμεν καὶ τὴν πόλιν ταύτην προτέραν οἰκι- 

σθῆναι τῶν ἄλλων, προσῆκον δ᾽ ἡμᾶς ἅπασιν εἶναι πα- 
ράδειγμα τοῦ καλῶς καὶ τεταγμένως πολιτεύεσθαε, χεῖ-ς 

ρον καὶ ταρωχωδέστερον τὴν ἡμετέραν αὐτῶν διοικοῦμεν 
δατῶν ἄρτι τὰς πόλεις οἰκιζόντων, καὶ σεμνυνόμεθα. μὲν. 

καὶ μέγα φρονοῦμεν ἐπὶ τῶ βέλτιον γεγονέναι: τῶν ἄλ- 

λῶν, "ῥᾷον ——— ταύτης τῆς: 
εὐγενείας ἢ Τριβαλλοὶ καὶ Λευκανοὶ τῆς ̓ αὑτῶν — * 

63 velas πλείστους δὲ τιθέμενοι νόμους οὕτως ὀλίγου. αὐτῶν 
φροντίζομεν (ἕν γὰρ ἀκούσαντες γνώσεσθε. “καὶ περὶ τι τῶν 
ἄλλων) ὥστε θανάτου τῆς ζημίας ἐπικειμένης, ἥν. τις 

ἁλῷ δεκάζων, τοὺς τοῦτο φανερώτατα ποιοῦντας: στρατη-ἃ 

γοὺς, χειροτονοῦμεν, καὶ τὸν πλείστους διαφθεῖραι, τῶν. 
πολιτῶν δυνηθέντα, τοῦτον ἐπὶ τὰ παν τῶν πραγμά- 

δφτων καθίστωμεν' σπουδάζοντες δὲ περὶ τὴν. πολιτείαν 

1 διοικούμενα περὶ G. νυῖᾳ, διοι- τὴ ῥᾷον] ῥαιδων ΘΟ. 6 
κούμενα καὶ περί. Ὁ αὑτῶν] om. G. 

ῳ 2 
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οὐχ, ἧττον ἢ περὶ τὴν σωτηρίαν ὅλης τῆς πόλεως, καὶ τὴν 
δημοκρατίαν εἰδότες ἐν μὲν ταῖς ἡσυχίαις καὶ ταῖς 

ἀσφαλείαις αὐξανομένην καὶ διαμένουσαν, ἐν δὲ τοῖς 
πολέμοις δὶς ἤδη καταλυθέϊσων, πρὸς μὲν τοὺς τῆς εἰ- ὁ 

ρήνης ἐπιθυμοῦντας ὡς πρὸς ὀλιγαρχικοὺς ὄντας δυσκό- 
λως ἔχομεν, τοὺς δὲ τὸν πόλεμον “ ποιοῦντας ὡς τῆς δη- 

65 μοκρατίας κηδομένους εὔνους εἶναι νομίζομεν' ἐμπειρότα- 
τοι δὲ λόγων καὶ πραγμάτων ὄντες οὕτως ἀλογίστως 
ἔχομεν, ὥστε περὶ τῶν αὐτῶν τῆς αὐτῆς ἡμέρας οὐ ταὐτὰ 170 
γιγνώσκομεν, ἀλλ᾽ ὧν μὲν πρὶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀνώ- 

βῆναι κατηγοροῦμεν, ταῦτα συνελθόντες χειροτονοῦμεν, οὐ 
πολὺν δὲ χρόνον διαλιπόντες τόις ἐνθάδε ψυφισθεῖσιν, 

66 ἐπειδὰν ἀπίωμεν, πάλιν ἐπιτιμῶμεν προσποιούμενοι δὲ 
σοφώτατοι τῶν Ἑλλήνων εἶναι τοιούτοις “ χρώμεθα συμ- 
βούλοις, ὧν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν καταφρονήσειεν, καὶ Ὁ 

τοὺς αὐτοὺς τούτους κυρίους " ἁπάντων τῶν κοινῶν καθί- 

67 σταμεν, οἷς οὐδεὶς ἂν οὐδὲν τῶν ἰδίων ἐπιτρέψειεν. "ὃ δὲ 

πάντων σχετλιώτατον᾽ οὺς γὰρ ὁμολογήσαιμεν ἂν πονη- 

ροτάτους εἶγωι τῶν πολιτῶν, τούτους πιστοτάτους φύλα- 

κας ἡγούμεθα τῆς πολιτείας εἶναι" καὶ τοὺς μὲν μετοῖ- 
xous τοιούτους εἶναι νομίζομεν, οἵους περ ἂν τοὺς προστά- 
τας νέμωσιν, αὐτοὶ δ᾽ οὐκ οἰόμεθα τὴν αὐτὴν λήψεσθαι 

68 δ; ξαν τοῖς — ἡμῶν. τοσοῦτον δὲ ἄγων τῶνς 

προγόνων, ὅσον ἐκεῖνοι μὲν τοὺς αὐτοὺς "προστάτας τε 
τῆς πόλεως ἐποιοῦντο καὶ στρατηγοὺς ἡροῦντο, νομίζοντες 

τὸν ἐπὶ τοῦ βήματος τὼ βέλτιστα συμβουλεῦσαι: δυνά- 

μένον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ἄριστ᾽ ἂν βουλεύσασθαι: καὶ καθ᾽ 

Ὁ ποιοῦντας G. vulg. ἐμποιοῦντας. τ ἁπάντων μὲν κοινῶν ἃ. vulg. 

Ῥ διαλιπόντες τοῖς ἐνθάδε G. νι]. τῶν κοινῶν ἁπάντων. 
————— — — 

4 χρώμεθα συμβούλοις G. vulg. t φροστάτας τε τῆς Ε. vulg. 
συμβούλοις χρώμεθα. προστάτας τῆς. 
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αὑτὸν " γενόμενον, ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον τούτων ποιοῦμεν" 
όρ οἵ ὧρ μὲν. γὰρ περὶ τῶν μεγίστων συμβούλοις χρώμεθα, 

τούτους μὲν οὐκ ἀξιοῦμεν στρατηγοὺς χειροτονεῖν ὡς νοῦν 
οὐκ ἔχοντας, οἷς δ᾽ οὐδεὶς ἂν οὔτε περὶ τῶν ἰδίων οὔτε d 
περὶ τῶν κοινῶν συμβουλεύσαιτο, τούτους δ᾽ αὐτοκράτο- 
ρῶς ἐκπέμπομεν ὡς ἐκέϊ σοφωτέρους ἐσομένους καὶ ῥῷον 
βουλευσομένους περὶ τῶν Ἑλληνικῶν " πραγμάτων ἢ περὶ 

γοτῶν ἐνθάδε προτιβεμένων. λέγω δὲ ταῦτ᾽ οὐ κατὰ πάν- 
τῶν, ἀλλὼ κατὰ τῶν ἐνόχων τοὺς λεγομένοις ὄντων. ἡ ἐπι- 
λίποι δ᾽ ἄν με τὸ λοιπὸν μέρος τῆς ἡμέρας; εἰ πάσας ε 
τὰς πλημμελείας τὰς ἐν τοῖς πρώγμασιν " ἐγγεγενημέ- 

νας ἐξετάζειν ἐπιχειροίην. 
γι Τάχ᾽ οὖν ἄν τις τῶν σφόδρα τοὺς λεγομένοις ἐνόχων 

ὄντων ὠγανωκτήσως ἐρωτήσειεν ““" πῶς, εἴπερ οὕτω κα- 
κῶς βουλευόμεθα, σωζόμεθα καὶ δύναμιν οὐδεμιᾶς πό- 

γχ λέως ἐλάττω κεκτημένοι τυγχάνομεν’; Ἐγὼ δὲ πρὸς ι71 

ταῦτ᾽ " ἀποκριναίμην ἂν ὅτε τοὺς ἀντιπάλους ἔχομεν οὐ- 
δὲν βέλτιον ἡμῶν φρονοῦντας. εἰ γὰρ μετὰ τὴν μάχην, 
ἣν ἐνίκησαν Θηβαῖοι Λακεδαιμονίους, ἐκέϊνοι μὲν ἐλευθε- 
ρώσαντες τὴν Πελοπόννησον καὶ τοὺς ἄλλους “ Ἕλληνας 

αὐτονόμους ποιήσαντες ἡσυχίαν εἶχον, ἡμεῖς δὲ τοιαῦτ᾽ 
ἐξημαρτάνομεν, οὔτ᾽ ἂν οὗτος ἔσχε ταύτην ποιήσασθαμ 

᾿ς τὴν ἐρώτησιν, ἡμεῖς τ᾽ ἂν ἔγνωμεν ὅσῳ κρεϊττόν ἐστι τὸ 
73 σωφρονεῖν τοῦ ᾿ πολυπραγμονεῖν. νῦν δ᾽ ἀνταῦδω “ τὰ πρά- Ὁ 

γματα —** ὥστε Θηβαῖοι μὲν ἡμᾶς σώζουσιν, 

Υἢ ΔΨ * 
— —— Ὁ ἀποκριναίμην ὧν G. vulg. ἂν 

γῶν, ων ἢ Ο.. νυΐβ. πρα- ἀποκριναίμην. ' 
γμάτων καὶ πολιτικῶν ἤἥ. ς Ἕλληνας] οἴῃ. G. 

» ἐπιλίποι G. ᾿ ἐπιλείποι. ἃ ἔσχε ταύτην ποιήσασθαι G. 
2 ἐγγεγενημένας G. vulg. γεγε-. vulg. εἶχε ποιήσασθαι ταύτην. 

ἃ πῶς εἴπερ G.vulg. πῶς οὖν εἴπερ. vulg. περιέστηκε τὰ πράγματα. 
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ἡμεῖς. δὲ Θηβαίους, καὶ συμμάχους ἐκεῖνοι μὲν ἢ 
ποιοῦσιν, ἡμέϊς δ᾽ ἐκείνοις. ὥστ᾽ εἰ νοῦν " εἴχομεν, ἀλλή- 

λοις ἂν εἰς τὰς ἐκκλησίας ἀργύριον παρείχομεν᾽ ὁπότεροι 
"γὰρ ἂν πλεονώκις συλλεγῶσιν, οὗτοι τοὺς ἐναντίους ἄμεέι- 
Ἴάνον πράττειν ποιοῦσιν. χρὴ δὲ τοὺς καὶ μικρὼ λογίζεσθαι 

δυναμένους οὐκ ἐν τοῖς τῶν ἐχθρῶν ἁμαρτήμασι τὰς ἐλ- 
πίδας ἔχειν τῆς σώτηρίας, ἀλλ᾽ ἐν τὸς αὑτῶν πρώγμαδες 
καὶ ταῖς αὑτῶν διανοίαις" τὸ μὲν γὰρ διὰ τὴν ἐκείνων 

ἀμαθίαν συμβαῖνον ἡμῶν ἀγαθὸν τυχὸν ἂν παύσαιτο καὶ 
- λάβοι μεταβολήν; τὸ δὲ δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς γγνόμενον 

᾿βεβαιοτέρως ἃ ἂν ἔχοι καὶ μᾶλλον παραμείνειεν ἡμῖν. 
75 Πρὸς μὲν οὖν τοὺς εἰκῇ τὰς ᾿ἐπιλήψεις ποιουμένους d 

οὐ χαλεπὸν ἀντειπειν᾽ εἰ δὲ δή τίς μοι παραστὰς τῶν. 

ἐπιεικέστερον διακειμένων ἀληθὴ μὲν λέγειν με προσομο- 
λογήσειεν καὶ προσηκόντως. ἐπιτιμῶν τοὺς γιγνομένοις, 

ο δίκαιον δ᾽ εἶναι, φαίη τοὺς ἐπ᾽ εὐνοίω νουθετοῦντας μὴ 
76, μόνον καϊξηγορέῖν τῶν πεπραγμένων; ἀλλῷ καὶ συμβου- 

λεύειν. ἢ τίνων ἀπεχήμενοι. καὶ ποίων ὀρεγόμενοι. παυσαί- 
μεθ᾿ ἂν ταύτην ἔχοντες τὴν γνώμην καὶ τοιαῦτ᾽ ἐξαμαρ- 
τώνοντες, οὗτος ὁ λόγος ἀπορέϊν ἄν με ποιήσειεν ἀποκρ- 
'σεως, οὐκ ἀληθῶς ἱ καὶ συμφερούσης, ἀλλ᾽ ἀμσκασης ε 

ὑμῶν. οὐ; μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ — ἀποκεκωλυμμένως 

μαι λέγειν, οὐκ ἀποκνητέον ἀποφήνασθαι καὶ περὶ τόύ- 
ῳ των: 

[ὦ 

—— μὲν οὖν. ὑπάρχειν θεῖ τοῖς μέλλουσιν εὐδαυμονήσειν, 
Ἰὰ τὴν τ᾽ — καὶ τὴν τρῤρ σύμ [καὶ " τὴν δικαιο- 

 ἡμὶῖν----ἐκείνοις ἃ. eeteri ἡμᾶς κ χρὼν-- 6 vulg. ποίων---- 
—— * τίνων. 

— — 1 καὶ συμφερούσης G. vulg. οὐδὲ —— 
συμφε; 

Πὰν — 
' ἐπιλήψεις G. vulg. ὑπολήψεις. Ἢ τὴν δικαιοσύνην) om. G. 
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σύν] καὶ πὴρἄλλημ ἀμτὴν ὀλίγῳ πρότερον εἰρήκαμεν 172 

ὡς δ᾽ ἂν τάχιστα πρὸς τὸ τοιοῦτοι γενέσθαι “ π᾿ ῃ- 

μεν, ἀληθὲς μέν ἐστι τὸ ῥηθησόμενον, ἴσως δ᾽ ἂν ἀκούσω- 
σιν ματος δεινὸν εἶναι: δόξειεν καὶ παρὰ πολὺ τῆς τῶν ἄλ- 

γ8 λων ἐξηλλαγμένον διανοίας. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι καὶ τὴν 
πόλιν ἡμᾶς ἄμεινον οἰκήσειν καὶ βελτίους αὐτοὺς ἔσεσθαι 

καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς πράξεις ἐπιδώσειν, ἣν παυσώμεθα 
τῆς ἀρχῆς τῆς 'κατὼ ἢ θάλατταν ἐπιθυμοῦντες. αὕτη γάρυ 
ἔστιν ἡ καὶ γὺν εἰς ταραχὴν ἡμᾶς καθιστᾶσα, καὶ τὴν 

δημοκρατίαν ἐκείνην καταλύσασα, μεθ᾽ ἧς οἱ πρόγονοι 
ζῶντες εὐδαιμονέστατοι τῶν Ἑλλήνων ἦσαν, καὶ σχεδὸν 
ἁπάντων " αἰτία τῶν κακῶν, ὧν αὐτοί τ᾽ ἔχομεν καὶ τοῖς 

φ ἄλλοις παρέχομεν. οἶδα μὲν οὖν ὅτι χαλεπόν ἐστι δυνα- 
στείως ὑπὸ πάντων ἐρωμένης καὶ περιμαχήτου γεγενη- 

μένης κατηγοροῦντα δοκεῖν ἀνεκτόν τι λέγειν" ὅμως δ᾽ 
ἐπειδὴ περ ὑπεμείνατε καὶ τοὺς ἄλλους λόγους, ἀληθεῖς ο 

8ο μὲν ὄντας, φιλαπεχθήμονας δέ, καὶ " τούτων ὑμᾶς "ἀνα- 
σιχέσθαι δέομαι, καὶ μὴ κατωγνῶναί μου " τοσαύτην μα- 

νίαν, ὡς ἄρ ἐγὼ " προειλόμην ἂν διαλεχθῆναι πρὸς ὑμᾶς 
περὶ πρωγμάτων οὕτω παραδόξων, εἰ μή τι λέγειν ἀλη- 
θὲς εἶχον περὶ αὐτῶν. νὺν δ᾽ οἶμαι " πᾶσι φανερὸν ποιή- 
σειν ὡς οὔτε δικαίας ἀρχῆς ἐπιθυμοῦμεν οὔτε γενέσθαι 
δυνατῆς οὔτε συμφερούσης ἡμῖν. 

81 Ὅτι μὲν οὖν οὐ δικαίας, παρ ὑμῶν μαθὼν ὑμᾶς ἔχω d 

διδάσκειν. ὅτε γὰρ Λακεδαιμόνιοι ταύτην εἶχον τὴν δύνα- 
μιν, ποίους. λόγους οὐκ ἀνηλώσαμεν κατηγοροῦντες μὲν 

ὁ φαιδευθεῖμεν G. vulg. παιδευ- 5 ἀνασχέσθαι G. νυΐρ. ἀνέχεσθαι. 
—* τοσαύτην) τοιαύτην G. 

Ρ θάλατταν G. ceteri θάλασσαν. Ὁ ᾳρρειλόμην ἄν διαλεχθῆνα, ἃ 
4 αἰτία τῶν κακῶν G. vulg. τῶν vulg 

κακῶν αἰτία. * ᾳᾷᾶσι φανερὸν ποιήσειν G. vulg 
Τ᾿ τούτων} τοῦτον G φανερὸν ποιήσειν ἁπᾶσιν 
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τῆς ἐκείνων ἀρχῆς, διεξιόντες δ᾽ ὡς δικαιόν ἐστιν αὐτονό- 
82 μοὺς εἶναι τοὺς Ἑλληνας; τίνας δὲ τῶν πόλεων τῶν 

Υ ἐλλογίμων οὐ παρεκωλέσωμοεν ἐπὶ τὴν συμμαχίαν τὴν 

ὑπέρ τούτων συστάσαν ; πόσας δὲ πρεσβείας ὡς βασι-ε 

λέω τὸν μέγαν ἀπεστείλαμεν, " διδαξούσας αὐτὸν ὡς 
οὔτε δίκαιόν ἐστιν οὔτε συμφέρον μίαν πόλιν κυρίαν. εἶναι 

83 τῶν Ἑλλήνων ; οὐ πρότερον δ᾽ "ἐπαυσάμεβα πολεμοῦντες 
καὶ κινδυνεύοντες καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατταν, 
πρὶν ἠθέλησαν Λακεδαιμόνιοι ποιήσασθαι τὰς συνθήκας ι75 
τὰς περὶ τῆς αὐτονομίας. Ὅτι μὲν οὖν οὐ δίκαιόν ἐστι 
τοὺς κρείττους τῶν ἡττόνων ἄρχειν, ἐν ἐκείνοις τε τόϊς 
χρόνοις " τυγχάνομεν ἐγνωκότες, καὶ γὺν ἐπὶ τῆς πολι- 

ϑ4τείας τῆς παρ ἡμῖν " καθεστώσης" ὡς δ᾽ οὐδ᾽ ἂν δυνη-. 

θείημεν τὴν ἀρχὴν ταύτην 4 καταστήσασθαι, ταχέως οἷ-- 

μαι δηλώσειν. ἣν γὰρ μετὼ μυρίων ταλάντων οὐχ, οἷοί 
τ᾽ ἦμεν διαφυλάξαι, πῶς ἂν ταύτην ἐκ τῆς παρούσης 

ἀπορίας κτήσασθαι “ δυνηθέϊμιεν, ἄλλως τε καὶ χρώμενοι ἵν 
rois ἤθεσιν οὐχ, οἷς ἐλάβομεν, ἀλλ᾽ οἷς ἀπωλέσαμεν αὐ- 

85 τήν; ὡς τοίνυν οὐδὲ ᾿ δέξασθαι δὲδομένην τῇ πόλει συμ- 

φέρει, δοκεῖτέ μοι τάχιστ᾽ ἂν ἐκεῖθεν κατ ἣν. μαᾶλ- 

λον δὲ καὶ περὶ τούτων βούλομαι μικρὰ προινατῶν: δέ. 
δοικα γὰρ μὴ διὰ τὸ ξ πολλὸς ἐπιτιμῶν δόξω τισὶ προη- 
ρῆσθαι τῇ τῆς πόλεως —— —— 

86 ᾿Ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν πρὸς ἄλλους τινὰς " ἐπεχείρουν οὕτω 

Υ ἐλλογίμων α. — δων. σθαι α Ἶ 
2 διδαξούσας ἃ. . διδασκού- e δυνηθεῖμεν G. vulg. δυνηθείημεν. 

σας. ἔ δέξασθαι διδομένην G. vulg. δὲ- 
8 ἐπαυσάμεθᾳ πολεμοῦντες G. δομένην δέξασθαι. 
F πολεμοῦντες ἐπαυσάμεθα. Ε πολλοῖς----προηιρῆσθαι G. vulg. 

Ὁ τυγχάνομεν G. vulg. ἐτυγχά- πολλάκις----προαιρεῖσθαι. 
νομεν. h ἐπεχείρουν οὕτω G. vulg. οὕτως 

ς καθεστώσης) καθεστηκυίας ἃ. ἐπεχείρουν. 
4 καταστήσασθαι) καταστρέψα- 

— 
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διεξιέναι περὶ τῶν πρωγμάτων, εἰκότως ἂν εἶχον τὴν αἰ-ο 
τίαν ταύτην" νῦν δὲ πρὸς ὑμᾶς των τοὺς λόγους, 
οὐ διωβάλλειν ᾿ ἑτέροις ἐπιθυμῶν, ἀλλ᾽ ἢ" 

* 

μενος παῦσαι τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τὴν εἰρήνην, * 

ἧς ἅπας ὁ λόγος ἐστί, βεβαίως καὶ τὴν πόλιν καὶ ' τοὺς 

87 ἄλλους “Ἕλληνας ἀγαγεῖν. ἀνώγκη δὲ τοὺς νουβετοῦντας 
Ν ΠΝ “ -“ Ἁ ͵΄ * 

καὶ τοὺς κατηγορουντῶς τόϊς μὲν λόγοις χρῆσθαι παρα- 

πλησίοις, τὰς δὲ διανοίας ἔχειν ἀλλήλαις ὡς οἷόν τ᾽ 
3 7 .“ Ἀ ἄν 8.᾽. Ἐς — m ΩΝ 

ἐναντιωτώτας. ὥστε περὶ τῶν ταὐτὼ λεγόντων "᾿ οὐκ ἀεὶ ἃ 

προσήκει τὴν αὐτὴν ὑμᾶς γνώμην ἔχειν, ἀλλὰ τοὺς μὲν 

ἐπὶ βλάβη λοιδοροῦντας μισεῖν ὡς κακόνους ὄντας τῇ 
88 πόλει, τοὺς δ᾽ ἐπ᾽ Ὁ ὠφελίᾳ νουβετοῦντας ἐπαινεῖν καὶ 

ο βελτίστους τῶν πολιτῶν νομίζειν, καὶ τούτων αὐτῶν 

μάλιστα, τὸν ἐναργέστατα δυνάμενον δηλῶσαι " τὰς 
4 πονηρὰς τῶν πράξεων καὶ τὰς συμφορὼς τὰς ἀπ᾽ αὐ- 

τῶν γιγνομώας' ᾿ οὗτος γὰρ ἂν τάχιστα ποιήσειεν ὑμᾶς, 
μιφήσαντας ἃ δε, βελτιόνων ἐπήυμησαι πραγμάτων. δ 

80 ὑπὲρ μὲν οὖν τῆς τῶν λόγων τραχύτητος καὶ τῶν εἰρημέ- 
γων καὶ τῶν ῥηθήσεσθαι μελλόντων ταῦτ᾽ ἔχω λέγειν 

πρὸς ὑμᾶς" ὅθεν δ᾽ ἀπέλιπον, πάλιν ποιήσομαι τὴν ἀρ- 
͵ 

χῆν. 

90 ἜΕφασκον γὰρ ἐκεῖθεν κάλλιστ᾽ ἂν ὑμᾶς καταμαθεῖν 174 
ὡς οὐ συμφέρει λαβεῖν τὴν κατὰ θάλατταν ἀρχήν, εἰ 
σκέψιαισθε τίνα τρόπον ἡ πόλις ᾿ διέκειτο πρὶν τὴν δύνα- 

μιν ταύτην κτήσασθαι, καὶ πῶς ἐπειδὴ κατέσχεν αὐτήν 

᾿ ἑτέροις G. vulg. πρὸς ἑτέρους. 
Κ αὐτοὺς βουλόμενος G. vulg. αὐ- 

᾿ τοὺς ὑμᾶς βουλόμενος. 
᾿ ποὺς ἄλλους Ἕλληνας G. vulg. 

τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἄλλους. 

ἴ οὐκ ἀεὶ προσήκει G. vulg. οὐ 
προσήκει. 

5 ὠφελίᾳ G. γυῖα. ὠφελείᾳ. 
9 βελτίστους G. ceteri βελτίους. 
Ρ τὰς Θ. vulg. τάς τε. 
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ἣν γὰρ ταῦτα παρ᾽ ἄλληλα τῇ διανοία. θεωρήσητε, " γνώ- 

σεσθ᾽ ὅσων κακῶν αἰτία τῇ πόλει γέγονεν. 
οι. Ἡ μὲν τοίνυν πολιτεία τοσούτῳ βελτίων ἦν καὶ κρείτ- Ὁ 

τῶν ἡ τότε τῆς ὕστερον καταστάσης, ὅσω * ̓ Αριστείδης 

καὶ Θεμιστοκλῆς καὶ Μιλτιάδης ἄνδρες ἀμείνους ἦσαν 

Ὑπερβόλου καὶ Κλεοφῶντος καὶ τῶν νῦν δημηγορούντων" 
φα τὸν δὲ δῆμον εὑρήσετε τὸν τότε πολιτευόμενον οὐκ ἀργίας 

οὐδ᾽ ἀπορίας οὐδ᾽ ἐλπίδων κενῶν ὄντα μεστόν, ἀλλὰ νι- 
κῶν μὲν δυνώμενον ἐν ταῖς μάχαις " ἅπαντας τοὺς εἰς 
τὴν χώραν εἰσβάλλοντας, ἀριστείων δ᾽ ἀξιούμενον ἐν τόϊς ο 

ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος κινδύνοις, οὕτω δὲ πιστευόμενον ὥστε 

τὰς πλείστας αὐτῷ τῶν πόλεων ἑκούσας " ἐγχεὶρίσαι 
93 σφᾶς αὐτάς. τούτων δ᾽ ὑπαρχόντων, ἀντὶ μὲν τῆς πολι- 

τείας τῆς παρὼ πᾶσιν εὐδοκιμούσης ἐπὶ τοιαύτην ἀκολα- 

σίαν Π ϑύναμις ἡμᾶς αὕτη προήγαγεν, ἡνγοὐδὲς ἂν ἀν- 
ὧν ἐπαινέσειεν" ἀντὶ δὲ τοῦ νικῶν τοὺς ἐπιστρατεύον- 

τως οὕτω τοὺς πολίτας ἐπαίδευσεν, ὥστε μηδὲ πρό τῶν 
94 τειχῶν τολμῶν ἐπεξιέναι τόῖς πολεμίοις" ἀντὶ δὲ τῆς εὐ- 

νοίας τῆς παρὼ τῶν συμμώχων αὐτοῖς ὑπαρχούσης καὶ ἁ 
τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εἰς 7 τοσοῦτον 

μῖσος " κατέστησεν, ὥστε παρὼ μικρὸν ἐλθεῖν ἐξανδρωπο- 
δισθηναι τὴν πόλιν, εἰ μὴ Λακεδαιμονίων τῶν ἐξ ἀρχῆς 

πολεμούντων εὐνουστέρων ἐτύχομεν ἢ τῶν πρότερον ἡμῖν 
ου συμμάχων ὄντων. οἷς οὐκ ἂν δικαίως ἐγκαλόϊμεν, ὅτι 

χωλεπῶς πρὸς ἡμᾶς διετέθησαν οὐ γὰρ ὑπάρχοντες, 
ἀλλ᾽ ἀμυνόμενοι καὶ πολλὼ καὶ δεινὰ παθόντες τοιαύτην ε 

οὔ γνώμην ἔσχον περὶ ἡμᾶς. τίς γὰρ ἂν ὑπέμεινε τὴν ἀσέλ- 

γνώσεσθ᾽ ὅσων ἃ. vulg. γνώ- Υ τοσοῦτον μῖσος G. vulg. το- 
σεσθε πόσων. σοῦτο μίσους. 

ὰ ἅπαντας G. vulg. πάντας. 2 κατέστησεν] κατέστησαν Ὁ. 
Χ ἐγχειρίσαι G. vulg. ἐγχειρίζειν. 
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γειαν τῶν πατέρων τῶν ἡμετέρων, οἱ " συνωγωγόντες ἐξ 
ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος τοὺς ἀργοτάτους καὶ τοὺς ἁπασῶν 

τῶν πονηριῶν μετέχοντας, πληροῦντες τούτων τὰς τριήρεις, 
ἀπηχβάνοντο τοῖς Ἕλλησι, καὶ τοὺς μὲν βελτίστους τῶν 175 

ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ἐξέβαλλον, τοῖς. δὲ “πονηροτάτοις 
97 τῶν “Ἑλλήνων τἀκείνων διένεμον; ; ̓Αλλὰ “γὰρ εἰ τολμή- 

σαϊμε περὶ τῶν ἐν ἐκείνοις ταῖς " χρόνοις γενομένων ἀκρε- 
βῶς διελθεῖν, ὑμᾶς μὲν ἴσως ἂν ποιήσαιμι βέλτιον. βου- 

λεύσασθαι περὶ τῶν “παρόντων, αὐτὸς δ᾽ ἂν διαβληβείην᾽ 

εἰώθατε γὰρ μισεῖν. οὐκ οὕτω τοὺς αἰτίους τῶν ἁμαρτη- 
οϑ μώτων ὡς τοὺς κατηγοροῦντας αὐτῶν. τοιαύτην οὖν ὑμῶν 

γνώμην ἐχόντων, δέδοικα μὴ πειρώμενος ὑμᾶς εὐεργετεῖν Ὁ 
αὐτὸς ἀπολαύσω τι φλαῦρον: οὐ μὴν ἀποστήσοβαι παν- 
τάπασιν ὧν διενοήθην, ἀλλὰ τὼ μὲν πικρότατα καὶ μά- 

λιστ' ἂν ὑμᾶς λυπήσοντα παραλείψω, μνησθήσομαι δὲ 
τούτων μόνον, ἐξ ὧν γνώσεσθε τὴν ἄνοιαν τῶν τότε πολι- 

ἂν. ἴεν, ὥστ᾽ ἐψηφίσαντο, τὸ περυνγεγνόμενον ἐκ τῶν 

φόρων. ἀργύριον, διελόντες κατὼ τάλωντον, εἰς τὴν ὀρχή-ο 

στραν τοῖς Διονυσίοις. ἀεἰσ φέρειν; ἐπειδὰν. πλήρες ἢ τὸ θέα- 
100 —— καὶ τοῦτ΄ ἐποίουν; καὶ παρεισήγον. τοὺς ——— τῶν 

ἐν τῷ πολέμῳ. τετελευτηκότων; ἀμφοτέροις. “ἐπιδεικνύγ- 

τες, τοὺς μὲν συμμάχοις τὼς τιμὰς τῆς οὐσίως αὐτῶν 
ὑπό μισθωτῶν εἰσφερομένας, τοῖς δ᾽ ἄλλοις Ἕλλησι τὸ 
πλῆθος τῶν ὀρφανῶν καὶ τὼς συμφορὰς τὰς διὰ τὴν 

τοι πλεονεξίαν ταύτην γιγνομένας. καὶ ταῦτα δρῶντες αὐτοί ἃ 

γιγνομένων σ. “ ἐπιδεικνύντες} —— σ. 
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τε τὴν πόλιν εὐδαιμόνιζον, καὶ πολλοὶ τῶν νοῦν οὐκ ἔχόν- 
τῶν ἐμωκάριζον αὐτήν, ' τῶν μὲν συμβήσεσθαι διὰ ταῦτα 

μελλόντων οὐδεμίαν ποιούμενοι πρόνοιαν, τὸν δὲ πλοῦτον 
θαυμάζοντες καὶ ζηλοῦντες, ὃς ἀδίκως εἰς τὴν πόλιν εἰσ- 

ελβὼν καὶ τὸν δικαίως ὑπάρξαντα διὰ ταχέων " ἤμελλε 
τοῦ προσωπολέϊν. εἰς τοῦτο γὰρ κατέστησαν τῶν μὲν οἰκείων e 

ἀμελείας, τῶν δ᾽ ἀλλοτρίων ἐπιθυμίας, ὥστε Λακεδαι- 

μονίων ἐμβεβληκότων εἰς τὴν χώραν καὶ τοῦ τείχους ἤδη 
τοῦ " Δεκελειῶσιν ἑστηκότος εἰς Σικελίαν τριήρεις ἐπλή- 
ρουν, καὶ οὐκ ἡσχύνοντο τὴν μὲν πατρίδα τεμνομένην καὶ 
πορθουμένην. — ἐπὶ δὲ τοὺς οὐδὲν πώποτ᾽ εἰς 
ἡμᾶς ἐξαμαρτόντας ' στρατιὰν — ἀλλ᾽ εἰς τη6 
τοῦτ᾽ ἀφροσύνης ἦλθον, ὥστε τῶν Κ προαστείων τῶν οἱ- 

κείων οὐ κρατοῦντες Ἰταλίας καὶ Σικελίας καὶ Καρχη- 

108 δόνος ἄρξειν προσεδόκησαν. τοσοῦτον δὲ διήνεγκαν ἀνοία 

᾿ς πάντων ἀνθρώπων, ὥστε τοὺς μὲν ἄλλους αἱ συμφοραὶ. 

συστέλλουσι καὶ ποιοῦσιν ' ἐμφρονεστέρους, ἐκεῖνοι δ᾽ οὐδ᾽ " 
ὑπὸ τούτων ἐπαιδεύθησαν. καΐτοι πλείοσι καὶ μείζοσι - 
ἢ κωκοὶς περιέπεσον ἐπὶ τῆς ἀρχής ταύτης τῶν ἐν ἅπαντι Ὁ 

Ἰοφτῷ χρόνῳ τῆ πόλει —“ εἰς 5 μέν γε 

διωκόσιαι πλεύσασαι τριήρεις " αὐτόϊς πληρώμασι διε- 

φθάρησαν, περ δὲ Κύπρον πεντήκοντα καὶ ἑκατόν᾽ ἐν δὲ 

τῷ Πόντῳ μυρίους ὁπλίτας αὑτῶν καὶ τῶν συμμάχων 

ἀπώλεσαν, ἐν Σικελίωῳ δὲ τέτταρας μυριάδας καὶ τριήρεις 

τετταράκοντα καὶ διὀκαλνρλ οὶ τὸ δὲ τελευταῖον ἐν Ἕλλη- 

ἢ τῶν μὲν συμβήσεσθαι] τῶν συμ.- Κ᾿ πρραστείων] προστείων Ε΄. 
βίσεσθαι ἃ. ις ἔρος Θ. νυΐξ, σοῴρο- 

8 ἤμελλε G. vulg. ἔμελλε. νεστέρους. 
n Δεκελειᾶσιν ἑστηκότος Coraës τῷ κακοῖς} om. G. ; 

6Δ.; ; yulg. cum G. Δεκελεικοῦ συν- Ὁ αὐτοῖς πληρώμασι) αὐτοῖς τοῖς 
εστηκότος. G. præpositio πληρώμασι ἃ, 
ἃ correoto o δὲ τῷ Πόντῳ] δάτῳ δὲ α. 

i στρατιὰν G. vulg. στρατιάς. t 
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ios σπόντῳ διωκοσίας. τὰς δὲ κατὰ δέκα καὶ πῶτε καὶ ς 
πλείους τούτων ἀπολλυμΐνας καὶ τοὺς κατὰ χιλίους καὶ 

δισχιλίους ἀποθνήσκοντας τίς ἂν ἐξαριβμήσειεν ; πλὴν 

Ῥὲν ἥν τοῦτο τῶν ἐγκυκλίων, ταφὰς ποιεῖν καθ᾽ ἕκαστον 

τὸν ἐνιαυτόν, εἰς ἃς πολλοὶ καὶ τῶν ἀστυγειτόνων καὶ 

τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἐφοίτων, οὐ συμπενβήσοντες τοὺς 
τεθνεῶτας, " ἀλλὰ συνησθησόμενοι ταῖς ἡμετέραις συμφο- 

τοόρωις. "τελευτῶντες δ᾽ ἔλαθον σφᾶς αὐτοὺς τοὺς μὲν τά- 
φους τοὺς δημοσίους τῶν πολιτῶν ἐμπλήσαντες, τὰς δὲ ἃ 
φρατρίας καὶ τὰ γραμματεῖα τὰ ληξιαρχικὰ τῶν οὐδὲν 
τῇ πόλει προσηκόντων. γνοίη δ᾽ ἄν τις ἐκέϊθεν μάλιστα 

το) τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τὰ γὰρ γένη τῶν ἀνδρῶν 
τῶν ὀγομωστοτάτων καὶ τοὺς οἴκους τοὺς μεγίστους, οἱ 
καὶ τὰς τυραννικὰς στάσεις καὶ τὸν Περσικὸν πόλεμον 
διέφυγον, εὑρήσομεν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ἧς ἐπιθυμοῦμεν, ἀνα- 

στάτους γεγενημένους. ὥστ᾽ εἴ τις σκοπεῖσθαι; βούλοιτο ε 

περὶ τῶν ἄλλων, ὥσπερ πρὸς δῆγμα τοῦτ᾽ ἀναφέρων, 

1οδ —— ἂν μικροῦ. δέὶϊν ἀντηλλαγμένοι. καΐτοι χρὴ πόλιν 

μὲν εὐδαιμονίζειν μὴ τὴν ἐξ "ἁπάντων τῶν —— εἰκῇ 
πολλοὺς πολίτας ἀθροίζουσαν, ἀλλὰ τὴν τὸ γένος τῶν ἐξ 

ἀρχῆς τὴν πόλιν x οἰκισάντων μᾶλλον ἡ τῶν ἄλλων δὲια- 
σώζουσαν, ἄνδρας δὲ ζηλοῦν μὴ τοὺς τὰς τυραννίδας. 
κατέχοντας μηδὲ τοὺς μείζω δυναστείαν τοῦ δικαίου κε- 177 
κτημένους, ἀλλὼ τοὺς ἀξίους μὲν ὄντας τῆς. μεγίστης 

τιμῆς, στέργοντας δ᾽ ἐπὶ ταῖς ὑπὸ τοῦ πλήθους "διδομέ- 

Ρ ἐν ἦν τοῦτο---ποιεῖν G. vulg. ἱ δεζγμα----φανεῖμεν G. vulg. πα- 
ράδειγμα---φανείημεν. ἐνῆν τούτων----ποιεῖσθαι. 

4 ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν G. vulg. Ὁ ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων G. 
ἕκαστον ἐνιαυτόν. vulg. om. articulum. 

τ ἀλλὰ συνησθησόμενοι ἃ. vulg. * οἰκισάντων G. vulg. οἰκησάντων. 
ἀλλ᾽ ἐφησθησόμενοι νγδδν λων) οι, Ὁ. 

ΡΥ το, πὶ τον ἜΗΝ Θὲ —— 
σαντες. δωρεαῖς. 
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τορνάις. ταύτης γὰρ "ἕξιν "οὔτ᾽ ἀνὴρ οὔτε πόλις λαβεῖν 
ἂν δύναιτο σπουδαιοτέραν οὐδ᾽ ἀσφαλεστέραν οὐδὲ πλείο- 
νος ἀξίαν" ἥνπερ οἱ περὶ τὰ Περσικὼ γενόμενοι σχόντες 
οὐχ, ὁμοίως τοῖς λησταῖς ἐβίωσαν, τοτὲ μὲν πλείω τῶν Ὁ 

ἱκανῶν ἔχοντες, τοτὲ δ᾽ ἐν σιτοδείαις καὶ πολιορκίαις 
110 καὶ τόϊς μεγίστοις κακόϊς καθεστῶτες, ἀλλὰ περὶ μὲν 

τὴν τροφὴν τὴν καθ᾽ ἡμέραν " οὔτ᾽ ἐν ἐνδείαις οὔτ᾽ ἐν ὑπερ- 
βολαῖς. ὄντες, ἐπὶ δὲ τῇ τῆς πολιτείας δικαίοσύνη καὶ 
ταῖς ἀρεταῖς ταῖς αὑτῶν φιλοτιμούμενοι καὶ τὸν [βίον 
ἥδιον τῶν ἄλλων διάγοντες. ὧν ἀμελήσαντες οἱ γενόμενοι 

μετ᾽ ἐκείνους οὐκ ἄρχειν ἀλλὰ τυραννεῖν “ ἐπεθύμησαν, ἃ ς 
δοκεῖ μὲν τὴν αὐτὴν ἔχεν ϑύναμιν, πλεῖστον δ᾽ ἀλλήλων 

111 κεχώρισται" τῶν μὲν γὰρ ἀρχόντων ἔργον ἐ ἐστὶ τοὺς ἀρ- 
χομένους ταῖς " αὑτῶν ἐπιμελείαις ποιεῖν εὐδαιμονεστέ- 

ρους, τοῖς δὲ τυράννοις ἔθος καθέστηκε τοῖς τῶν ἄλλων 

πόνοις καὶ κακόϊς αὑτοῖς ἡδονὰς παρασκευάζειν. ἀνάγκη 
δὲ τοὺς τοιούτοις ἔργοις ἐπιχειροῦντας τυραννικαῦς καὶ 
τοῖς συμφοραῖς περιπίπτειν, καὶ τοιαῦτα πάσχειν οἷά 

περ ἂν καὶ τοὺς ἄλλους δράσωσιν. ἃ καὶ τῇ πόλει συνέ.- 
112 πεσεέν᾽ ἀντὶ μὲν γὰρ τοῦ φρουρεῖν τὰς τῶν ἄλλων ἀκρο- 

πόλεις τῆς αὑτῶν ἐπέϊδὸν τοὺς πολεμίους κυρίους γενομέ- ἃ 
γους᾽ ἀντὶ δὲ τοῦ παῖδας ὁμήρους λαμβάνειν, 

σπῶντες ἀπὸ πατέρων καὶ μητέρων, πολλοὶ τῶν πολιτῶν 
ἠναγκάσθησαν τοὺς αὑτῶν ὅ ἐν τῇ πολιορκία χεῖρον παι- 

δεύειν καὶ τρέφειν ἢ προσῆκεν αὐτόϊς᾽ ἀντὶ δὲ τοῦ γεωρ- 
᾿ γεῖν τὰς χώρας τὰς ἀλλοτρίας πολλῶν ἐτῶν οὐδ᾽ ἰδεῖν 

113 αὐτόὶς ἐξεγένετο τὴν αὑτῶν. ὥστ᾽ εἴ τις ἡμᾶς ἐρωτήσειεν 

α ἕξιν G. vulg. ἐξουσίαν. ε αὑτῶν ΘΟ. νυῖρ, δαυτῶν.. 
οὔτ᾽ Ὁ. νυῖξ. οὐδὲ οὔν — (ὃν χεῖρ, ὠνεεῦ». 
ἄρ, ἀμάμε) «μ᾽ ἀλιο.. Ὁ. τὰς 

4 —— α. vulg. ἐπεχεί- ξ ἐν τῇ πολιορκίᾳ G. vulg. ἐν 
ρησαν. πολιορκίᾳ. 
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εἰ " δεξαίμεθ᾽ ἂν τοσοῦτον χρόνον ἄρξαντες τοιαῦτα 'πα-ε 
βοῦσων τὴν πόλιν ἐπιδεῖν, τίς ἂν ὁμολογήσειεν, πλὴν ἢ εἴ 

τις παντάπασιν ἀπονενοημένος ἐστί, καὶ μήθ᾽ ἱερῶν μήτε 
γονέων μήν παΐδων μήτ᾽ ἄλλου μηδενὸς ' φροντίζει πλὴν 

114 τοῦ χρόνου "" μόνον τοῦ. —52 ὧν οὐκ ἄξιον τὴν 178 

διάνοιαν ζυλῶν, ἀλλὰ πολὺ —— τῶν πολλὴν πρό- 

νοιῶν "ἁπάντων τῶν τοιούτων “ ποιουμένων, καὶ μηδὲν 
ἧττον ὑπὲρ τῆς κοινῆς δόξης ἢ τῆς ἰδίας φιλοτιμουμένων, 
καὶ προαιρουμένων μέτριον βίον μετὰ δικαιοσύνης μᾶλλον 
ἡ ἡμέγαν πλοῦτον * ̓ ἀδικίας. καὶ γὰρ οἱ πρόγονοι τοῖ- 

οὕτους αὑτοὺς παρασχόντες τήν τε πόλιν εὐδαιμονεστάτην 

τοῖς ἃ ἐπιγιγνομένοις παρέδοσαν, καὶ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς 

τι ἀθάνατον τὴν μνήμην κατέλιπον. ἐξ ὧν ἀμφότερα ῥάδιόν 
ἐστι καταμαθεῖν, καὶ τὴν χώραν ἡμῶν, ὅτι δύναται τρέ- 

ἄνδρας, ἀμείνους τῶν. ἄλλων, καὶ τὴν καλουμένην 

μὲν ἀρχὴν οὖσαν δὲ συμφοράν, ὅτι πέφυκε χείρους ἅπαν- 

τας ποιεῖν τοὺς χρωμένους αὐτῇ. 
Μέγιστον δὲ τεκμήριον" οὐ γὰρ μόνον. ἡμᾶς ἀλλὰ καὶ 

δὲν Λακεδαιμονίων πόλιν "διέφθειρεν, ὥστε τοῖς εἰθισμέ- 

νοις ἐπαινεῖν τὰς ἐκείνων ἀρετὰς οὐχ, οἷόν τ᾽ ἐστὶν εἰπεῖνς 
τοῦτον τὸν λόγον, ὡς ἡμεῖς μὲν διὰ τὸ δημοκρατεῖσθαι 
κακῶς. ἐχρησάμεθα τοὺς πρώγμασιν, ᾽ εἰ δὲ Λακεδαμό- 
γιοι ταύτην τὴν δύναμιν παρέλαβεν, εὐδαίμονας ἃ ἂν καὶ 

117 τοὺς ἄλλους καὶ σφᾶς αὐτοὺς ἐποίησαν. πολὺ γὰρ θᾶτ- 
τον ἐν ἐκείνοις. ἐπεδείξατο τὴν φύσιν τὴν αὑτῆς τὴν γὰρ 

Ὁ. δεξαίμεθ᾽ ἀν} δεξαίμεθα 6. Ρ μέγαν αλοῦτων Θ. νυῖς. τλοῦ- 
ἱ παθοῦσαν G. vulg. πάσχουσαν. τον μέγαν. 
Κι εἴ τις α. vulg. εἰ μή τις. 4 ἐπιγιγνομένοις Θ΄. vulg. ἐπιγε- 
; G. vulg. φροντέζοι. νομένοις. 
τὰ μόνον G. vulg. μόνου. τ διέφθειρεν ὥστε G. vulg. διέ- 
Ὁ ἁπάντων τῶν τοιούτων] om. ἃ. φθειρεν οὕτως ὥστε. 
“ ποιουμένων G. vulg. πεποιημέ- 5 εἰ δὲ-τεδύναμιν παρέλαβον G 

νων.’ vulg. εδοδλε-ϑένωμων εἰ, παρέλαβών 
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πολιτείαν, ᾿ἣν ἐν ἑπτακοσίοις ἔτεσιν οὐδεὶς " οἶδεν οὔθ᾽ 
ὑπὸ κινδύγων οὔθ᾽ ὑπὸ συμφορῶν κινηθέϊσαν, ταύτην ἐν 

ὀλίγῳ χρόνῳ. " σαλεῦσαι καὶ λυθῆναι παρὰ μικρὸν ἐποΐη: ἁ 

118 σεν. ἀντὶ γὰρ τῶν καθεστώτων παρ᾿ αὐτοῖς ἐπ 
τῶν τοὺς μὲν ἰδιώτας ἐνέπλησεν ἀδικίας, ῥαθυμίας, ἀνο- 
μίας, φιλαργυρίας, τὸ δὲ κοινὸν Τῆς πόλεως ὑπεροψίας 
μὲν τῶν συμμάχων, ἐπιθυμίας δὲ τῶν ἀλλοτρίων, ὀλεγω- 

ττορίας δὲ τῶν ὅρκων καὶ τῶν συνθηκῶν. τοσοῦτον γὰρ ὑπερε- 
βάλοντο τοὺς ἡμετέρους τοῖς εἰς τοὺς Ἕλληνας ἁμαρτή- 

μασιν, ὅσον πρὸς τοῖς πρότερον ὑπάρχουσι σφαγὰς καὶ ε 
στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν " ἐποίησαν, ἐξ ὧν ἀειμνήστους 

τφοτῶς ἔχθρως πρὸς ἀλλήλους " ἕξουσιν. οὕτω δὲ Φιλοπολέ- 
μὼς καὶ φιλοκινδύνως διετέθησαν, τὸν ἄλλον χρόνον πρὸς 
τὼ τοιαῦτω πεφυλαγμένως μᾶλλον τῶν ἄλλων ἔχοντες, 

. ὥστε οὐδὲ τῶν συμμάχων οὐδὲ τῶν εὐεργετῶν ἀπέσχοντο 179 
τῶν σφετέρων αὐτῶν, ἀλλὰ βασιλέως μὲν αὐτοῖς εἰς τὸν 
πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πλέον ἢ πεντακισχίλια τάλαντα 
παρασχόντος, Χίων δὲ προθυμότατα πάντων τῶν συμμά- 

121 χῶὼν " τῷ ναυτικῷ συγκινδυνευσάντων, Θηβαίων δὲ μεγί- 
στην δύναμιν εἰς τὸ πεζὸν " συμβαλομένων, οὐκ “ ἔφθα- 
σῶν τὴν ἀρχὴν κατασχόντες, καὶ Θηβαίοις μὲν εὐθὺς 
ἐπεβούλευσαν, ἐπὶ δὲ τὸν βασιλέα Κλέαρχον καὶ στρα- Ὁ 

τιὰν “ ἀνέπεμψψαν, Χίων δὲ τοὺς “μὲν πρώτους τῶν πολι- 
τῶν ἐφυγάδευσαν, τὼς δὲ τριήρεις ἐκ τῶν νεωρίων ἐξελκύ- 

— ἁπάσας ὥχοντο λαβόντες. οὐκ ἐξήρκεσε δ᾽ αὐ- 

ἣν ἐν ἑπτακοσίοις ἃ. vulg. ἣν εν 

α. οἶδεν} εἶδεν Ὁ. ἔφθασαν G. νυῖρ. ἔφθησ. 
Χ σαλεῦσαι ἃ. vulg. σαλευθῆναι. 4 —— G. vulg. πρὶ. 

ἐ ψα». 
Φ ἕξουσιν Ο.. vuls ἔχουσιν. . μὲν πρώτους G. vulg. πρώτους 
ἃ τῷ ναυτικῷ συγκινδυνευσάντων ἃ. μέν. ; 

vulg. συγκινδυνευσάντων τῷ ναυτικῷ. Γ ἐξήρκεσε G. vulg. ἤρκεσε. 
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τοῖς ταῦτ᾽ ἐξαμαρτεῖν, ἀλλὰ περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους 
ἐπόρθουν μὲν τὴν ἥπειρον, ὕβριζον δὲ τὼς νήσους, ἀνήρουν 
δὲ τὰς ἐν ̓ Ιταλίᾳ καὶ Σικελίᾳ πολιτείας καὶ " τυράννους 
καθίστασαν, ἐλυμαίνοντο δὲ τὴν Πελοπόννησον καὶ με- 

143 στὴν "στάσεων καὶ πολέμων ἐποίησαν. ἐπὶ ποίαν γὰρ τῶνς 
πόλεων οὐκ ἐστράτευσαν ; ἢ περὶ τίνας αὐτῶν οὐκ ἐξή- 

μαρτον; οὐκ Ἠλείων μὲν μέρος τι τῆς χώραις ἀφείλοντο, 
τὴν δὲ γὴν ' τὴν Κορινθίων ἔτεμον, Μαντινέας δὲ διώκσαν, 
Φλιασίους δ᾽ ἐξεπολιόρκησαν, εἰς δὲ τὴν ̓ Αργείων " εἰσέ. 
βαλον, οὐδὲν δ᾽ 'ἐπαύσαντο τοὺς μὲν ἄλλους κακῶς ποι- 
οὔντες, αὑτοῖς δὲ τὴν ἧτταν "" τὴν ἐν Λεύκτροις παρασκευ- 

124 ἄζοντες ; ἥν φασί τινες αἰτίαν "γεγενήσθα, τῇ Σπάρτῃ 
τῶν κακῶν, οὐκ ἀληθῆ λέγοντες" οὐ γὰρ διὰ ταύτην ὑπὸ ἃ 

τῶν συμμώχων ἐμισήθησαν, ἀλλὼ διὰ τὰς ὕβρεις τὰς ἐν 
τοὺς ἔμπροσθεν χρόνοις καὶ ταύτην ἡττήθησαν καὶ περὶ 

τλδτῆς αὑτῶν ἐκινδύνευσαν. χρὴ δὲ τὰς αἰτίας ἐπιφέρειν οὐ 
τοῖς κακοῖς “τοῖς ἐπὶ τῇ τελευτῇ γιγνομένοις, ἀλλὼ τοὺς 
πρώτοις τῶν ἁμαρτημάτων, ἐξ ὧν ἐπὶ τὴν τελευτὴν ταύ- 

τήν κατηνέχθησαν. ὥστε ἡ πολὺ ἄν τις ἀληθέστερα τυ- 
γχάνοι λέγων, εἰ φαίη τότε τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς γεγενῆσθαι ε 

τῶν συμφορῶν, ὅτε τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης παρελάμ- 
βανον, ᾿ἐκτῶντό τε δύναμιν οὐδὲν ὁμοίαν τῇ πρότερον 

ταδὑπαρχούση. διὰ μὲν γὰρ " τὴν κατὰ γῆν ἡγεμονίαν καὶ 
τὴν εὐταξίαν καὶ τὴν καρτερίαν τὴν ἐν αὐτῇ μελετωμένην 180 

8 τυράννους G. vulg. τυραννίδας. ἐπυγνγνομένοις G. 

1 ἐπαύσαντο Θ΄. νυὶρ. ἐπαύωντο. ὀτ τὴν κατὰ γῆν ἡγεμενίαν καὶ τὴν 
τὰ τὴν δ} ἐν Ὁ. εὐταξίαν (ὰ. τὴν ἡγεμονίαν γῆν εὖ 
; Θ. νυῖς. γενέσθαι. 1. οοὐειὶ τὴν κατὰ τὴν ἦγε- 
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ῥωδίως τῆς κατὰ θάλατταν ᾿ δυνάμεως ἐπεκράτησαν, διὰ 
δὲ τὴν ἀκολασίαν τὴν ὑπὸ ταύτης τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς "ἐγ- 

γενομένην ταχέως κὠκείνης τῆς ἡγεμονίας ἀπεστερήθη- 
σάν. οὐ γὰρ ἔτι τοὺς νόμους ἐφύλαττον οὺς παρὰ τῶν 
προγόνων παρέλαβον, οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἤθεσιν " ἔμενον οἷς πρό- 

147 τερὸν εἶχον, ἀλλ᾽ " ὑπολαβόντες ἐξεῖναι ποιεῖν αὑτοῖς ὅ τι 

ἂν βουληθῶσιν, εἰς πολλὴν ταραχὴν κατέστησαν. οὐ γὰρ 

ἤδεσαν τὴν ἐξουσίαν, ἧς πάντες εὔχονται τυχεῖν, ὡς δύσ- b 

χρηστός ἐστιν, οὐδ᾽ ὡς παραφρονεῖν ποιεῖ τοὺς ἀγαπῶν- 
τάς αὐτήν, οὐδ᾽ ὅτι τὴν φύσιν ὁμοίαν ἔχει ταῖς ἑταίραις 

ταῖς ἐρῶν μὲν " αὑτῶν ποιούσαις, τοὺς δὲ χρωμένους ἀπολ- 

1.8 Καΐτοι φανερῶς, ἐπιδέδεικται ταύτην ἔχουσα τὴν. δύ- 
ναμίν. τοὺς γὰρ ἐν πλείσταις ἐξουσίαις γεγενημένους 

τς ἤδοι τις ἂν ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιπεπτωκότας, 
120 "ἀρξαμένους ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ Λακεδαιμονίων. αὗται γὰρ 

αἱ πόλεις καὶ πολιτευόμεναι πρότερον σωφρονέστατα καὶ ς 
δόξαν ἔχουσαι καλλίστην, ἐπειδὴ ταύτης ἔτυχον καὶ τὴν 

— οὐδὲν ἀλλήλων διήνεγκαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

* "τοὺς ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῆς αὐτῆς 
νόσου διεφθαρμένους, καὶ ταῖς πράξεσι ταῖς αὐταῖς ἐπε- 
χείρησαν καὶ τοῖς — παραπλησίοις ἐχρήσαντο 
καὶ τὸ τελευτάϊον ἢ ὁμαίαις ταῖς συμφοραῖς περιέπεσον. 

᾿ϑοήμεϊς τε γὰρ μισηθέντες ὑπὸ τῶν συμμάχων καὶ. περὶ ἃ 
ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύσαντες ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐ ἐσώ- 

θημεν, ἐκέϊνοί τε πάντων αὐτοὺς ἀπολέσαι βουληθέντων 

5 δυνάμεως G. vulg. ἀρχῆς. y αὑτῶν α. ἑαυτῶν. 

᾿ ἐγγενομένην---ἀπεστερήθησαν α. Ἵ ἀρξαμένους G. νυΐρ. ἀρξάμενος 
νι ε στερήθησαν. ἃ. τοὺ ἔνους G. vulg 

x ὑπολαβόντες G. vulg. ὑπολαμ- Ὁ ὁμοίαις G. ceteri ὁμοίως. 
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ἐφ᾽ ἡμᾶς καταφυγόντες δὲ ἡμῶν τῆς σωτηρίας ἔτυχον. 
καίτοι πῶς χρὴ “τὴν ἀρχὴν ταύτην ἐπαινεέϊν τὴν τὰς τε- 

λευτὰς οὕτω πονηρὼς ἔχουσαν; “ἢ πῶς οὐ μισεῖν καὶ Φεύ- 

γειν “τὴν πολλὰ καὶ δεινὰ ποιεῖν ἀμφοτέρας τὰς πόλεις 
ἐπάρασαν καὶ παθεῖν ἀναγκάσασαν ; 6 

131. Οὐκ ἄξιον δὲ θαυμάζειν, εἰ τὴν ἄλλον χρόνον ἐλάνθα- 
γὲν ὥπαντας τοσούτων οὖσα κακῶν αἰτία τοῖς ἔχουσιν 

αὐτήν, οὐδ᾽ εἰ περιμάχητος ἦν ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ Λακεδαιμο- 
νίων" εὑρήσετε γὰρ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων περὶ 
τὰς αἱρέσεις τῶν πραγμάτων ἁμαρτάνοντας, καὶ ' πλείους τϑι 
μὲν ἐπιθυμίας ἔχοντας τῶν κακῶν ἢ τῶν ἀγαθῶν, ἄμει- 
γον δὲ βυυλευομένουε' ὑπὲρ τῶν' ἐχθρῶν ἢ σφῶν αὐτῶν. 

142 καὶ ταῦτ᾽ ἴδοι τις ἂν ἐπὶ τῶν μεγίστων τί γὰρ οὐχ, οὔ- 
τῷ γέγονεν ; οὐχ ἡμεῖς μὲν τοιαῦτα "προηρούμεθα πράτ- 

τειν, ἐξ ὧν Λακεδαιμόνιοι " δεσπόται τῶν Ἑλλήνων κατέ. 
στῆσαν, ἐκεῖνοι δ᾽ οὕτω κακῶς προὔστησαν τῶν πραγμά- 
τῶν, ὥσθ᾽ ἡμᾶς οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον πάλιν ἐπιπο- Ὁ 

133 λάσαι καὶ κυρίους γενέσθαι τῆς ἐκείνων σωτηρίας ; οὐχ, ἡ 
μὲν τῶν ἀττικιζόντων πολυπραγμοσύνη λακωνίζειν τὰς 
πόλεις ἐποίησεν, ἡ δὲ τῶν λακωνιζόντων ὕβρις ἀττικίζειν 
τὰς αὐτὰς ταύτας ᾿ ἠνάγκασεν ; οὐ διὰ μὲν τὴν τῶν δὴ- 

μηγορούντων Ἰλύναν: αὐτὸς ὁ ϑῆμος ἐπεθύμησε τῆς ὀλι- 
γαρχίας τῆς ἐπὶ τῶν τετρακκεσίων καταστάσης, διὼ δὲ 
Κ τὴν τῶν , τριάκοντα μανίαν ὥπαντες ϑημοτικώτεροι γεγό-ο 

᾿ϑάνωμεν τῶν. Φυλὴν καταλαβόντων; ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ τῶν 

᾿ ἐλαττόνων καὶ τοῦ βίου τοῦ καθ᾽ ἡμέραν ἐπιδείξειεν ἄν 
* ς τὴν ἀρχὴν ταύτην G. vulg. τὴν μεθα. 

᾽ τοιαύτην Ὁ δεσπόται τῶν Ἑλλήνων G. vulg. 
ὁ ἢ πῶς ἃ. vulg. πῶς δ᾽. τῶν Ἑλλήνων δεσπόται. 

᾿ς δ τὴν πολλὰ καὶ δεινὰ G. vulg. ὁ ἠγάγκασεν) ἠνάγκαζεν α. 
τὴν οὕτω δεινὰ καὶ πολλά. ᾿ Κ τὴν τῶν---ὅπαντες G. vulg. 

Γ πλείους πλείστους G. τὴν ἐπὶ τῶν-τ-οπάντες. 
8. προηιρούμεθα G. vulg. προῃρή- 

Β2 



44 xoxparor⸗ Οκ, viu. 

A reds πολλοὺς χαίροντας μὲν καὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ 

τῶν ἐπιτηβευμάτων τὸς καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυῶν 
βλάπτευσιν, ἐ ἐπίπνα δὲ καὶ χαλεπὰ ρίζατοι, ἀφ. ὧν 
""ἀμφότερω ταῦτ᾽ ἂν "ὀφελώῶτο, καὶ “ καρτερικδὺρ, εἶναι 

135 δοκοῦντας τοὺς ἐν τούτοις ἐμμένοντας. ὃ οἵ τινες οὖν, ἐν οἷς 

ἀξ ζῶσι καὶ περὶ ὧν αὐτοὸῖς μᾶλλον μέλει, τὰ χείρω ἃ 
φαίνονται προαιρούμενοι, τί θαυμαστὸν εἰ περὶ τῆς ἀρχῆς 
τῆς κατὰ θάλατταν ἀ ἀγνορῦσι καὶ ; μάχονται πρὸς ἀλλή- 
λους, περὶ ἧς μηδεὶς πώποτε αὐτοῖς "λογισμὸς εἰσηλθεν ; 

186 Ὁρῶτε δὲ καὶ τὰς μεναρχίας τὰς ἐν ταῖς πόλεσι 

καθισταμένας, ὅσους ἔχουσι τρὺς ἐπιβυμητὰς καὶ τοὺς 

ἑτοίμους ὄντας ὁτιοῦν πάσχειν ὥστε κατασχέϊν αὐτάς" 

αἷς τί τῶν " δεινῶν ἢ τῶν χαλεπῶν οὐ πρόφεστιν ; οὐκ 

εὐθὺς ἐπειδὰν λάβωσι τὰς ξυναστείας, ἐν τοσούτοις " ἐμ-ς 
13) πεπλεγμένοι κακοῖς. εἰσίν, ὥστ᾽ ἀναγκάζεσθαι πολεμεῖν 

μὲν ἅπασι τόϊς πολίταις, μισεῖν "δ᾽ ὑφ᾽ ὧν οὐδὲν κακὸν 
πεπόνθασιν, ἀπιστεῖν " δὲ τοῖς φίλοις καὶ τῶς ἑταίροις 
τὸς αὑτῶν, παρωκατατίβεσθαι δὲ τὴν τῶν σωμάτων σω- τ82 

τηρίαν μισθοφόροις ἀνθρώποις, οὺς οὐδὲ πώποτ᾽ εἶδων, 
ἡ μηδὲν δ᾽ ἧττον φοβεῖσθαι τοὺς φυλάττοντας ἢ τοὺς 
ἐπιβουλεύοντας, οὕτω δ᾽ ὑπόπτως πρὸς ἅπαντας ἔχειν 

148 ὥστε. μηδὲ τοὺς οἰκειρτάτοις θαῤῥεῖν πλησιάζοντας ; εἰκός 
ἕως: φυφασι γὰρ τοὺς πρὸ αὐτῶν "τετυραννευκόταφς τοὺς 

. μὲν ὑπὰ τῶν γονέων ἀνηρημένους, τοὺς δ᾽ " ὑπὸ τῶν παί- 

Ὁ τοὺς πολλοὺς G. ναὶς. πολλούς. νιΐρ΄. κακοῖς εἰσὶν ἐμπεπλεγμένοι,. 
—— αὖτ. ἀμφότερα ἡ δ᾽ ὑφ᾽ Ε. νυ]ρ. δὲ γεὶς ὑφ᾽. 

καὶ ταῦτ᾽ α ἢ δὲ τοῖς --ὑτῶν G. Ε΄ δὲ 
* — G. vulg. ὠφελεῖντο. * τοῖς---ἰαυτῶν. 

aprepixodc] καρτεροὺς G. x μηδὲν δ᾽ G. vulg. καὶ μηδέν. 
Ρ οἵ τινες α. vulg. εἴ τινες. Υ τετυραννευκότας----πὸ τῶν γο- 

“ αὐτοῖς λογισμὸς G. γυὶα. λο- G. vulg. τετυράννηκότας---ὑπὸ 
σμὸς ἀντοῖς. γονέων. 

" δενῶν ἢ Ὁ. τυῖρ. δενᾶν, τί, γ ὑπὸ πῶν παίδων G. vuls. ὑπὸ 
5. ἐμπεπλεγμένοι κακοῖς εἰσίν G. παίδων. 

γισμὸ 
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δὼν, τοὺς δ᾽ ὑπ᾿ ἀδελφῶν, τοὺς δ᾽ ὑπὸ γυναικῶν, ἔτι δὲῦ 
τὸ γένος αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων ἠφᾶνισ μένον. ἀλλ᾽ ὅμως 
ὑπὸ τοσαύτας τὸ πλῆθος συμφορὰς ἑκόντες σφᾶς αὐτοὺς 
ὑποβάλλουσιν. ὅπου δ᾽ οἱ πρωτεύοντες καὶ δόξας μεγί- 
* ἔχοντες τοσούτων κακῶν ἐρῶσι, τί δέ "θαυμάζειν 
τοὺς ἄλλους, εἰ τοιούτων " ἑτέρων ἐπιθυμοῦσι; 

139 Οὐκ ὠγνοῶ δ' ὅτι τὸν μὲν δ ρὲ τῶν τυράννων, λόγον 
ἀποδέχεσθε, τὸν δὲ 'πεῇ τῆς ἀρχῆς δυσκόλως ἀκούετε" 
πεπόνθατε γὰρ “πάντων αἴσχιστον καὶ ῥαθυμότατον' ἃ 
γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλῶν ὑμῖν, ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ὑμῶν ὁ αὐτῶν ἀγνους 
εἶτε. καίτοι τῶν φρονίμως διωκειμένων οὐκ “ ἐλάχεστον 
τοῦτο σημεῖόν ἐστιν, ἢν τὰς αὐτὰς πράξεις ἐπὶ πάντων 

140f τῶν ὁμοίων φαίνωνται γνωρίζοντες. ὧν ὑμῖν οὐδὲν πώ- 
ποτ᾽ ἐμέλησεν, ἀλλὰ τὰς μὲν τυραννίδας ἡγἔϊσθε χαλε- 
πὰς εἶναι καὶ βλαβερὰς οὐ μόνον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ 
τοὺς ἔχουσιν αὐτάς, τὴν δ᾽ ἀρχὴν τὴν κατὰ θάλατταν 
8 μέγιστον τῶν ἀγαθῶν, τὴν οὐδὲν " οὔτε τοῖς πάθεσιν, d 

141 οὔτε ταῖς πράξεσι τῶν μενωρχιῶν διαφέρουσαν. καὶ τὼ 
μὲν ̓  Θηβαίων πρώγματω " πονηρῶς ἔχειν νομίζετε, ὅτι 
τοὺς περιοίκους ἀδικοῦσιν, αὐτοὶ δ᾽ οὐδὲν βέλτιον τοὺς 

συμμάχους διοικοῦντες ᾿ ἢ κεῖνοι τὴν Βοιωτίαν, ἡγῶσθε: 

πάντα τὰ δέοντα πράττειν. « 

142. ἪΝ οὖν ἐμοὶ " πεισύητε, παυσάμενοι τοῦ παντάπασιν 
εἰκῇ βουλεύεσθαι προσέξετε τὸν νοῦν ὑμῖν αὐτὸῖς καὶ τῇ 
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πόλει, καὶ φιλοσοφήσετε καὶ σκέψσθε τί τὸ ποίησάν ε 
ἐστι "τὼ πόλη τούτω, λέγω δὲ τὴν ἡμετέραν καὶ τὴν 

Λακεδαιμονίων, ἐκ ταπεινῶν μὲν πραγμάτων ἑκατέραν 
ὁρμηθέσαν ἄρξαι τῶν Ἑλλήνων, ἐπεὶ δ᾽ ἀνυπέρβλητον 
τὴν δύναμιν ἔλαβον, περὶ ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεῦσαι" 

143 καὶ διὼ τίνας αἰτίας Θετταλοὶ μέν, μεγίστους πλούτους 183 
παρωλαβόντες καὶ “ χώραν ἀρίστην καὶ πλείστην ἔχον- 

τες, εἰς ἀπορίαν καθεστήκασι, Μεγαρέϊς δέ, μικρῶν αὐ- 
τοὺς καὶ φαύλων τῶν ἐξ ἀρχῆς ἢ ὑπαρξάντων, καὶ γῆν 

μὲν οὐκ ἔχοντες οὐδὲ λιμένας οὐδ᾽ ἀργυρέϊα, πέτρας δὲ 
γεωργοῦντεξ, μεγίστους “ οἴκους τῶν Ἑλλήνων κέκτηνται" 

144. κἀκείνων μὲν τὰς ἀκροπόλεις ἄλλοι τινὲς ἀεὶ κατέχου- 
σὶν, ὄντων αὐτόϊς "πλέον ἢ τρισχιλίων ἱππέων καὶ πελ'Ὁ 

ταστῶν ἀναριθμήτων, οὗτοι δὲ μικρὰν δύναμιν ἔχοντες 
τὴν αὑτῶν ὅπως βούλονται διοικοῦσιν" καὶ πρὸς τούτοις 

οἱ μὲν σφίσιν " αὐτοῖς πολεμοῦσιν, οὗτοι δὲ μεταξὺ Πε- 
λοποννησίων καὶ Θηβαίων καὶ τῆς ἡμετέρας πόλεως οἰ- 

145 κοῦντες ἡ εἰρήνην ἄγοντες διατελοῦσιν. ἤν γὰρ ταῦτα καὶ 
τὼ τοιαῦτα δὲεξίητε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, εὑρήσετε τὴν μὲν 
ἀκολασίαν καὶ τὴν ὕβριν τῶν κακῶν αἰτίαν γιγνομένην, 
τὴν δὲ σωφροσύνην τῶν ἀγαθῶν" ,ν ὑμῶς' ἐπὶ μὲν τῶνς 

α ἰδίων ἐπαινεῖτε, καὶ νομίζετε τοὺς : ταί. χρωμένους ; 

ἀσφαλέστατα ζῆν καὶ " βελτίστους εἶναι τῶν πολιτῶν, 

τὸ δὲ κοινὸν ἡμῶν οὐκ οἴεσθε δὲν τοιοῦτο παρασκευάς 

* ζειν. καίτοι προσήκει τὰς ἀρετὰς ἀσκεῖν καὶ τὰς κα- 

τὼ πόλη τούτω] τὰ πόλη τούτω r πλέον ἢ τρισχιλίων} πλέον τρι- 
555 τὰ πόλεε ταύτα. σχιλίων α. 

9 χώραν ἀρίστην G. vulg. δύνα- ἢ αὐτοῖς πολεμοῦσιν G. γυιῖς. αὐ- 
μιν μεγίστην. ς τοῖς ἀεὶ πολεμοῦσιν. 

Ρ ὑπαῤξάντων G. vulg. ὑπαρ- τ εἰρήνην G. νυΐσ. τὴν εἰρήνην 
χόντων. Ἁ — ἰδιωτῶν G. 

4 οἴκους τῶν Ἑ.:λλήνων G. vulg. x βελτίστους G. ceteri βελτίους. 
τῶν Ἑλλήνων οἴκους. Υ, ἡμῶν G. vulg. ὑμῶν. 
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κίας φεύγειν " πολὺ μᾶλλον ταῖς πόλεσιν ἢ τοῖς ἰδιώ- 
ταῖς. ἀνὴρ μὲν γὰρ ἀσεβὴς καὶ πονηρὸς τυχὸν ἂν φθά- 

σειε " τελευτήσας πρὶν δοῦναι δίκην τῶν ἡμαρτημένων" αἱ 
δὲ πόλεις διὰ τὴν ἀθανασίαν ὑπομένουσι καὶ τὰς παρὰ ἃ 

οτῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίας. 

147 ὯΩν ἐνθυμουμένους χρὴ μὴ προσέχειν τὸν νοῦν τοῖς ἐν 
τῷ παρόντι μὲν “χαριζομένοις, τοῦ δὲ μέλλοντος χρόνου 
μηδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιουμένοις, μηδὲ τῶς φιλεῖν μὲν 
τὸν δῆμον. φάσκουσιν, ὅλην δὲ τὴν πόλιν λυμαινομένοις" 

ὡς καὶ πρότερον, ἐπειδὴ παρέλαβον οἱ τοιοῦτοι τὴν ἐπὶς 
τοῦ βήματος δυναστείαν, εἰς τοσαύτην ἄνοιαν προήγαγον 

τὴν πόλιν; ὥστε παθεῖν. αὐτὴν " οά περ ὀλίγῳ πρότερον 
148 ὑμῖν διηγησάμην. ἢ καὶ πάντων μάλιστ' ἄν τις bau- 

μάσειεν, ὅτι προχειρίζεσθε δημαγωγοὺς οὐ τοὺς τὴν αὐτὴν γχ8. 
γνώμην ἔχοντας τοῖς μεγάλην τὴν πόλιν ποιήσασιν, ἀλλὰ 
τοὺς ὅμοια καὶ λέγοντας καὶ πράττοντας τοῖς ἀπολέσα- 

σιν αὐτήν, καὶ ταῦτ᾽ εἰδότες οὐ “ μόνον ἐν τῷ ποιῆσαι τὴν 
πόλιν εὐδαίμονα τοὺς χρηστοὺς τῶν πονηρῶν διαφέροντας, 

τ40 ἀλλὼ καὶ τὴν δημοκρατίαν ἐπὶ μὲν “ ἐκείνων ἐν πολλοῖς 
ἔτεσιν οὔτε κινηθεῖσαν οὔτε μεταστᾶσαν, ἐπὶ δὲ τούτων, ἐν 
ὀλίγῳ “χρό χρόνῳ δὴς ἤδη καταλυθεῖσαν, καὶ τὰς ' φυγὰς 

τὰς ἐπὶ τῶν τυράννων καὶ τὼς ἐπὶ τῶν τριάκοντα 8 

μένας οὐ διὰ τοὺς συκοφάντας κατελθούσας, ἀλλὼ δὼ 
τοὺς μισοῦντας τοὺς τοιούτους καὶ μεγίστην ἐπ᾽ ἀρετῇ 

150 ᾿Αλλ᾽ ὅμως τηλικούτων ἡμῖν ὑπομνημάτων καταλε- 

- πολὺ G. νυΐᾳ. καὶ πολύ. « ἐκείνων ἐν πολλοῖς G. vulg. 
18 σελευτήσας G. ceteri τελευ- διεβον παλλιᾶς. ; 
τῆσαι. φυγὰς τὰς ἐπὶ] φυγὰς καὶ τὰς 

Ὁ οἷά περ] ὅπερ G. ὑπὸ G. 
ς ἢ) ἃ Ο.  Υ8 γενομένας G. νυΐξ. γεγενημένας 
ἃ μόνον ἐν τῷ G. vulg. μόνον τῷ, 



“48 ΤΞΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. ΝΠ, 

λειμυμένων " ὡς ἐφ᾽ ἑκατέρων αὐτῶν ἡ πόλις ὄπφαττεν, 
οὕτω χαίρομεν ταῖς τῶν ῥητόρων πονηρίαις, ὥσθ᾽ ὁρῶντες 
διὰ τὸν πόλεμον καὶ τὰς ταραχάς, ὡς ' οὗτοι πεποιή- 

κασι, τῶν μὲν ἄλλων πολιτῶν πολλοὺς ἐκ τῶν πατρῴων 
ἐκπεπτωκότας, τούτους δ᾽ ἐκ πενήτων πλουσίους γεγενη- 

Μένους, οὐκ ἀγανακτοῦμεν οὐδὲ φθονοῦμεν ταῖς εὐπρα- 
151 γίαις αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὑπομένομεν " τὴν μὲν πόλιν διαβολὰς 

ἔχουσαν ὡς λυμαίνεται καὶ δασμολογέϊ τοὺς Ἕλληνας, 
τούτους δὲ τὰς ἐπικαρπίας λαμβάνοντας, καὶ τὸν μὲν 
δῆμον, l ὅν φασιν οὗτοι δέν "' τῶν ἄλλων ἄρχειν, ἢ χέϊρον 
πράττοντα τῶν ταῖς ὀλιγαρχίαις δουλευόντων, οἷς δ᾽ 
οὐδὲν ὑπῆρχεν ἀγαθόν, “ τούτους δὲ διὰ τὸν ἄνοιαν τὴν ἃ 

152 ἡμετέραν ἐκ ταπεινῶν ἢ εὐδαίμονας γεγενημένους. καίτοι 
Περικλῆς ὁ πρὸ τῶν τοιούτων δημωγωγὸς καταστάς, 
παραλαβὼν τὴν πόλιν “ χεῖρον μὲν φρονοῦσων ἢ πρὶν κα- 
τασχέϊν τὴν ἀρχήν, ἔτι δ᾽ ἀνεκτῶς πολιτευομένην, οὐκ 
ἐπὶ τὸν ἴδιον χρηματισμὸν ὥρμησεν, ἀλλὰ τὸν μὲν οἶκον 
ἐλάττω τὸν " αὑτοῦ κατέλιπεν ἢ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέ- 
λάβεν, εἰς δὲ τὴν ἀκρόπολιν " ἀνήνεγκεν ὀκτακισχίλιω 

153 τάλαντα χωρὶς τῶν ἱερῶν. οὗτοι δὲ τοσοῦτον ἐκείνου δὲε- ς 
γηνόχωσιν, ὥστε λέγειν μὲν τολμῶσιν ὡς διὼ τὴν τῶν 
κοινῶν ἐπιμέλειαν οὐ δύνανται τοῖς αὑτῶν ἰδίοις “προσ 
ἔχειν τὸν νοῦν, φαίνεται δὲ τὰ μὲν ἀμελούμενα τοσαύτην 
εἰληφότα τὴν ἐπίδοσιν, ὅσην οὐδ᾽ ἂν εὔξασθαι τόϊς θεσὶς τ85 

πρότερον ἠξίωσαν, τὸ δὲ πλῆθος ἡμῶν, οὖ κήδεσθαΐ φα- 

n ὡς ἐφ᾽ G. ceteri ἐξ ὧν ἀφ᾽. o πρύτους δὲ διὰ G. vulg. τούτους 
ἱ οὗτοι G. vulg. αὐτοί. διά. 
Κ τὴν μὲν πόλιν Ὁ. οδἴετϊ τὴν Ῥ εὐδαίμονας} εὐδαιμωνεστέρους G. 

πόλιν. 4 χεῖρον ἃ. vulg. χείρω. 
᾿ ὅν] οὔ. pr. G. τ ἑαυτοῦ G. vulg. αὑτοῦ. 
Ἢ σῶν ἄλλων ἄρχειν} om. pr. G. 5. ἀνήνεγκεν] ἀνήγαγεν ἃ. 
n χεῖρον G. vulg. χείρω. 
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σιν, οὕτω διωκείμενον ὥστε μηδένα τῶν πολιτῶν ὑἡδέ 

————— — 
154 οἱ μὲν γὰρ τὰς πενίας καὶ τὰς ἐνδείας ἀναγκάζονται 

διεξιέναι καὶ θρηνεῖν πρὸς σφᾶς αὐτούς, οἱ δὲ τὸ πλῆθος 
τῶν " προσταγμάτων " καὶ τῶν λειτουργιῶν καὶ τὰ κακὰ 
τὼ πε τὰς συμμορίας καὶ τὰς ἀντιδόσεις" ἃ τοιαύτας 
ἐμποιεῖ, λύπας, ὥστ᾽ ἄλγιον ζῇν τοὺς τὰς οὐσίας κεκτη- Ὁ 

μένους ἢ τοὺς συνεχῶς πενομένους. 
155. Θαυμάζω δ᾽ εἰ μὴ δύνασθε συνιδεῖν ὅτι γένος οὐδὲν 

ἐστι κακονούστερον τῷ πλήθει πονηρῶν ῥητόρων καὶ δημα- 
γωγῶν". πρὸς γὰρ τοὺς ἄλλοις κακοὶς, καὶ τῶν ἡ κατὰ 
τὴν ἡμέρων. —— μάλιστα βούλονται 
σπανίζειν ὑμᾶς, " ὁρῶντες τοὺς μὲν ἐκ τῶν ἰδίων δυναμέ- 
γους τὼ σφέτερ αὐτῶν διοικεῖν τῆς πόλεως ὄντας καὶ τῶν 

J τφότὼ βέλτιστα “λεγόντων, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν δικαστηρίων ο 

τς ζῶντας καὶ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἐντεῦθεν λημμάτων 
ὑφ᾽ αὐτοῖς διὰ τὴν ὥφδειαν ἠνωγκασμένους εἶναι, καὶ 
πολλὴν χάριν ἔχοντας ταῖς εἰσωγγελίαις καὶ ταῖς γρα- 

φαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις συκοφαντίαις ταῖς δὲ αὐτῶν γι- 
157 γνομέναις. ἐν οὖν ταῖς ἀπορίαις, ἐν αἷς " αὐτοὶ δυνα- 

στεύουσιν, ἐν ταύταις ἥδιστ᾽ ἂν ἴδοιεν ἅπαντας ὄντας 

τοὺς πολίτας. τεκμήριον δὲ μέγιστον" οὐ γὰρ τοῦτο σκο- 
ποῦσιν, ἐξ ἢ οὗ τρόπου τοῖς δεομένοις “ βίον ἐκποριοῦσιν, ἃ 
ἀλλ᾽ ὅπως τοὺς ἔχειν τι δοκοῦντας τοὺς ἀπόροις ἐξισώ- 

σουσιν. 
- ἣν 5: 

t ἡδέως ζῇν μηδὲ G. vulg. ζῇν Υ κατὰ τὴν 6. vulg. καθ΄. 
ἡδέως μήτε. 2 ὁρῶντες δ. vulg. ὁρῶσ, γάρ. 

— ——— ἃ αὐτοὶ] om. G. 
Χ καὶ τῶν δ᾽ οὗ α. vulg. ὅτου. 
— — ; δ Ὁ, νὰ. τν δ, 
vulg. καὶ λειτουργιῶν καὶ τὰ περὶ d ὅπως τοὺς G. 

—— 



— 
250 ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ Οκ. ΝῊ]. 

1588 Τίς οὖν ἀπαλλαγὴ γένοιτ᾽ ἂν “τῶν κακῶν τῶν παρ- 
ὄντων; διείλεγμαι μὲν τὼ πλεῖστα περὶ αὐτῶν τούτων, 
οὐκ ἐφεξῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστον τῷ καιρῷ συνέπιπτεν" 
μᾶλλον δ᾽ ἂν ὑμῖν ἐγγένοιτο μνημονεύειν, εἰ συνωγωγὼν 
τὼ μάλιστα κατεπείγοντα πάλιν ἐπανελθεῖν αὐτὰ πει- 
ραθείην. 

190 Ἔστι δ᾽ ἐξ Γὧν ἂν ἐπανορβώσαιμεν τὰ τῆς πόλεως ε 
καὶ βελτίω ποιήσαιμεν, πρῶτον μὲν ἥν συμβούλους ποι- 

ὥμεθα τοιούτους περὶ τῶν κοινῶν, οἵους πὲρ ἂν περὶ τῶν 
ἰδίων ἡμῖν εἶναι δ βουληθεῖμεν, καὶ παυσώμεθα δημοτι- 

κοὺς μὲν ἢ εἶναι νομίζοντες τοὺς συκοφάντας, ὀλιγαρχι- 86 
κοὺς δὲ τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν, γνόντες ὅτι 
φύσει μὲν οὐδεὶς οὐδέτερον τούτων ἐστίν, ἐν ἦ δ᾽ ἂν ἕκα- 

στοι τιμῶνται, ταύτην βούλονται καθεστάναι τὴν πολι- 

160 τείαν" * — ἣν ἐθελήσωμεν χρῆσθαι τοῖς συρμός 
χοις ὁμοίως " ὥσπερ τοῖς φίλοις, καὶ μὴ λόγῳ ̓ μὲν αὐ- 

τονόμους: ἀφιῶμεν, ἔργῳ δὲ τοὺς —* αὐτοὺς ὅ τι 
ἂν βούλωνται ποιεῖν " ἐκδιδώμεν, μηδὲ δεσποτικῶς ἀλλὰ 

συμμαχικῶς αὐτῶν ἐπιστατῶμεν, ἐκέϊνο καταμαθόντες, υ, 
ὅτι μιᾶς μὲν ἑκάστης τῶν πόλεων κρείττους ἐσμέν, ἁπα- 

τόδισῶν δ᾽ ἥττους" τρίτον " δ᾽ ἣν μηδὲν περὶ πλείονος ἡγῆσθε, 

μετά γε τὴν περὶ τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν, τοῦ παρὰ τόϊς 

Ἕλλησιν εὐδοκιμεϊν᾽ τοῖς γὰρ οὕτω διωκειμένοις ἑκόντες 
ο τὰς ἡγεμονίας καὶ σφᾶς αὐτοὺς ἢ διδόασιν. 

- 7- 

εχ κακῶν τῶν παρόντων α. Κι ὥσπερ] περ G. 
, τῶν παρόντων κακῶν. ᾿ μὲν αὐτονόμους ἃ. vulg. μὲν 

t ὧν ἂν ἐπανορθόσαιμεν Ὁ. vulg. αὐτοὺς αὐτονόμους. 
ὧν ἐπανορθώσαιμεν. τὸ ἐκδιδῶμεν G. vulg. ἐνδιδῶμεν. 

Ε βουληθεῖμεν Ὁ. νυῖρ. βουλη- 5 δ' ἣν] ἣν Ὁ. 
— o τὰς ἡγεμονίας καὶ σφᾶς αὐ- 

εἶναι νομίζοντες G. vulg. νο- τοὺς] τὰς δυναστείας καὶ τὰς ἥγε- 
μέξοντες εἶναι. μονίας α. 

1 δ᾽ ἣν G. vulg. ἤν. Ρ διδόασιν α. vulg. ἐνδιδόασιν. 
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162 ἪΝ οὖν ἐμμείνητε τόϊς εἰρημένοις, κἀὶ πρὸς τούτοις 
ὑμᾶς αὐτοὺς παράσχητε πολεμικοὺς μὲν ὄντας ταῖς με- 
λέταις ἃ καὶ ταῖς παρασκευαῖς, εἰρηνικοὺς δὲ "τῷ μηδὲν ο 
παρὼ τὸ δίκαιον πράττειν, οὐ μόνον εὐδαίμονα ποιήσετε 

“ταύτην τὴν πόλιν, ἀλλὼ καὶ " τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας. 

163 οὐδὲ γὰρ ἄλλη τῶν πόλεων οὐδεμία. τολμήσει περὶ αὐτοὺς 
ἐξαμαρτάνειν, ἀλλ᾽ ὀκνήσουσι καὶ πολλὴν ἡσυχίαν ΜΌΝ 
σιν, ὅταν "ἴδωσιν ἐφεδρεύουσαν " τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέ 

— κῶν ἀλμαμδνά βαβος. οὐ 
μὴν, ἀλλὶ ὁπότερον ἂν "ποιήσωσι; τὸ γ᾽ ἡμέτερον καλῶς 

164 ἕξει καὶ συμφερόντως. ἥν τε γὰρ δόξη τῶν πόλεων ταῖς ἃ 

προεχούσαις " ἀπέχεσθαι τῶν ἀδικημάτων, ἡμεῖς τούτων 

τῶν ἀγαθῶν τὴν αἰτίαν ἕξομεν" ἥν τ᾽ ἐπιχειρῶσιν ἀδὶ- 

κεῖν, ἐφ᾽ ἡμᾶς ἅπαντες οἱ δεδιότες καὶ κακῶς πάσχονε 
τες καταφεύξονται, πολλὰς " ἱκετείας καὶ δεήσεις ποι- 
ούμενοι, καὶ διδόντες οὐ μόνον τὴν ἡγεμονίαν ἀλλὰ καὶ 

Ἰόςσφᾶς αὐτούς. ὥστ᾽ οὐκ ἀπορήσομεν μεθ᾿ ὧν κωλύσομεν 

τοὺς — ἀλλὰ πολλοὺς ἕξομεν τοὺς ἑτοί- 
μως " καὶ προθύμως συνανγωνιζομένους ἡ ἡμῖν. ποία " γὰρ 

πόλις ἢ τίς ἀνθρώπων οὐκ ἐπιβυμήσει μετασχῶν τῆς —X 

Ma⸗ καὶ τῆς συμμαχίας τῆς ἡμετέρας, ὅταν μέσαι τοὺς 

αὐτοὺς ἀμφότερα, καὶ δικαιοτάτους ὄντας καὶ μεγίστην 187 

δύναμιν κεκτημένους, καὶ τοὺς μὲν ἄλλους σώζειν καὶ 
βουλομένους καὶ δυναμένους, αὐτοὺς δὲ μηδεμιᾶς οη- 

166 heias δεομένους ; πόσην δὲ χρὴ προσδοκᾶν ἐπίδοσιν τὰ 

. 8 καὶ ταῖς] om. G. Υ ᾳοφιήσωσιν G. vulg. ποιῶσιν. 
οἴ τῷ] τοῦ ἃ. 8 ἀπέχεσθαι τῶν α,, vulg. ἀπέ- 

5. τοὺς Ἕλληνας] τοὺς ἄλλους Ἕλ- χεσθαι τούτων τῶν. 
ληνας G. 8. ἱκετείας G. ceteri ἱκετηρίας. 
ἢ ἄξουσιν G. vulg. ἕξουσιν. Ὁ καὶ προθύμως} Addidi sumpta 
ΟΝ ἔδωσιν} εἰδωσιν G. τῳ ΦΌ. 

Χ τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν G. 7* πόλις G. ceteri γὰρ 



252 ΤΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On.VIII. 

τῆς πόλεως λήψεσθαι, “ τοιαύτης εὐνοίας ἡμῖν παρὰ τῶν 

ἄλλων ὑπαρξάσησν, πόσον δὲ πλοῦτον “ εἰς τὴν πόλιν 
εἰσρυήσεσθαι, δ ἡμῶν ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος σωζομένης; 

τίγας δ᾽ οὐκ ἐπαινέσεσθαι τοὺς τοσούτων καὶ τηλικούτων 
16) ἀγαθῶν αἰτίους γεγενημένους ; ̓Αλλὰ γὰρ οὐ δύναμαι Ὁ 

διὰ τὴν ἡλικίαν ἅπαντα τῷ λόγω περιλαβεϊν, ἃ τυγχάνω 

τὴ διανοία καθορῶν, πλὴν ὅτι καλόν ἐστιν ἐν ταῖς τῶν 

ἄλλων ἀδικίαις καὶ μανίαις πρώτους εὖ φρονήσαντας 
προστῆναι τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλυθημα δ; — 

ἀλλὰ μὴ “λυμεῶνας αὐτῶν κληθῆναι, καὶ πε ους 
ἐπ᾽ ἀρετῇ γενομένους τὴν δόξαν " τὴν τῶν προγόνων ἀγα- 
λαβεῖν. 

ιόϑ Κεφάλαιον δὲ " τούτων ἐκέϊν᾽ ἔχω λέγειν, εἰς ὃ πάγτα ς 

τὰ προειρημένα συντείνει καὶ πρὸς ὃ χρὴ βλέποντας τὰς 
πράξεις τὰς τῆς πόλεως δοκιμάζειν. δέϊ γὰρ ἡμᾶς, εἴ- 

περ βουλόμεθα διαλύσασθαι μὲν τὰς διαβολὰς ὡς ἔχρ- 
μὲν ἐν τῷ παρόντι, παύσασθαι δὲ τῶν πολέμων τῶν μά- 
τὴν γιγνομένων, χτήσάσθαι: ἐδὲ τῇ πόλει τὴν ἡγεμονίαν 
εἰς τὸν ἅπαντα Χρόνον, μισῆσαι μὲν ἁπάσας τὰς τυρᾶν- 
γικὼς ἀρχὰς, καὶ τὰς δυναστείας, " ἀναλογισαμένους τὰς 
συμφορὰς τὰς ἐξ αὐτῶν γεγενημένας, ζιλῶσαι δὲ καὶ ἃ 

* μιμήσασθαι ' τὴν ἐν Λακεδαίμονι βασιλείαν. ἐκείνοις γὰρ 

ἀδικέϊν μὲν ἧττον ἔξεστιν ἢ τοῖς ἰδιώταις" τοσούτῳ δὲ 
μωκαριστότεροι τυγχάνουσιν ὄντες τῶν βίᾳ τὰς τυραννί- 

“ « ν * 7 3 

δὰς κατεχόντων, ὅσον οἱ μὲν τοὺς τοιούτους ἀποκτείναν- 

ἀ χροιαύτης εὐνοίας ἡμῖν G. vulg. Κ᾿ ἀναλογισαμένους ---- ἐξ -----γεγε- 
τῆς τοιαύτης εὐνοίας. νημένας G. vulg. ἀναλογίζομιένους---- 

e εἰς τὴν πόλιν εἰσρυήσεσθαι ἃ. ἀπ᾽----γενησομένας. 
vulg. εἰσρυήσεσθαι καὶ εἰς τὴν πόλιν. 1 τὴν ἐν Λακεδαίμονι βασιλείαν 

ἔ λυμεῶνας] λυμαιῶνας G. τὰς ἐν Λακεδαίμονι βασιλείας G. 
Β τὴν τῶν G. vulg. τῶν. vulg. τὴν Λακεδαιμονίων βασιλείαν. 
ἢ χούτων G. vulg. πάντων. Præstat fortasse τοὺς---- βασιλέας. 
1 δὲ τῇ πόλει τὴν G. vulg. δὲ τῇ. 
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τες τὰς μεγίστας δωρεὰς παρὼ τῶν συμπολιτευομένων 
λαμβάνουσιν, ὑπὲρ ἐκείνων δ᾽ οἱ μὴ τολμῶντες ἐν ταῖς e 
μάχαις ἀποθνήσκειν ἀτιμότεροι γίγνονται τῶν τὰς τάξεις 

170 λειπόντων καὶ τὰς ἀσπίδας ἀπόβαλλόντων. ἄξιον οὖν 
᾿ς ὀρέγεσθαι τῆς τοιαύτης ἡγεμονίας. ἔνεστι ᾿ δὲ τοῖς πρά- 

γμασιν ἡμῶν τυχέϊν παρὼ τῶν Ἑλλήνων " τῆς τιμῆς 
ταύτης, ἥνπερ ἐκέϊνοι παρὼ τῶν πολιτῶν ἔχουσιν, ἣν ὑπο- 

λάβωσι τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν μὴ δουλείας ἀλλὰ 
. σωτηρίας " αἰτίαν αὐτοῖς ἔσεσθαι. 

ι761 Πρλλῶν δὲ καὶ ἢ καλῶν λόγων ἐνόντων περὶ τὴν ὑπό- 
θεσιν ταύτην, ἐμοὶ μὲν ἀμφότερα συμβουλεύει παύσα- 
σθαι; λέγοντι, καὶ τὸ μῆκος τοῦ λόγου καὶ τὸ πλῆθος 
“τῶν ἐτῶν τῶν ἐμῶν τοῖς δὲ νεωτέροις καὶ μᾶλλον 
ἀκμάζουσιν ἢ ἐγὼ παραινῶ καὶ παρωκελεύομαι " τοιαῦτα 

1γα καὶ λέγειν καὶ γράφειν, ἐξ ὧν τὰς μεγίστας τῶν πό- 
λεων καὶ τὰς εἰθισμένας ταῖς ἄλλαις κακὰ παρέχειν 
προτρέψνουσιν ἐπ᾽ ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην, ὡς ἐν ταῖς τῆς 
Ἑλλάδος εὐπραγίαις συμβαίνει καὶ τὼ τῶν φιλοσόφων 
πράγματα πολλῷ βελτίω γίγνεσθαι. 

τὶ δὲ τοῖς πράγμασιν ἡμῶν ἃ. αὐτοῖς αἰτίαν γενέσθαι. 
vulg. δ΄ ἐν τὸς τούτοις πράγμασιν Ρ καλῶν G. νυ]ρ,. παντοδαπῶν. 
ἡμᾶς. 4 τῶν ἐτῶν τῶν ἐμῶν α΄. vulg. 

5 Τῆς τιμῆς ταύτης (ἃ, vulg. τῆς τῶν ἐμῶν ἐτῶν. 
τοιαύτης τιμῆς. τ τριαῦτα καὶ λέγειν G. 

o αἰτίαν αὐτοῖς ἔσεσθαι G. vulg. τοιαῦτα λέγειν. * 



— i— 

254 ΤΞΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Οκ. ΙΧ. 

Θ. 

FVYAIPOPAZ. 

OpoN, ὦ Νικόκλεις, τιμῶντώ σε τὸν τάφον τοῦ πά- τ89 

τρὸς οὐ μόνον τῷ πλήθει καὶ τῷ κάλλει τῶν ἐπιφερομέ- 

νων, ἀλλὼ καὶ χορόϊς καὶ μουσικῇ καὶ γυμνικοῖς ἀγῶ- 
σιν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἵππων τε καὶ τριήρων ἁμίλλαις, 

2 καὶ λείποντ᾽ οὐδεμίαν τῶν τοιούτων ὑπερβολήν, ἡγησάμην 

Εὐαγόραν, εἴ τις ἐστὶν αἴσθησις τοῖς τετελευτηκόσι περὶ 

τῶν ἐνθάδε γιγνομένων, εὐμενῶς μὲν ἀποδέχεσθα, καὶ Ὁ 

ταῦτα, καὶ χαίρειν ὁρῶντω τήν τε περὶ αὑτὸν ἐπιμέλειαν 

καὶ τὴν σὴν μεγωλοπρέπειαν, πολὺ δ᾽ ἂν ἔτι πλείω χά- 
ρίν ἔχειν ἢ τόῖς ἄλλοις ἅπασιν, εἴ τις δυνηθείη περὶ τῶν 

ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ καὶ τῶν κινδύνων ἀξίως διελθεῖν 
3 τῶν ἐκείνῳ πεπραγμένων᾽ εὑρήσομεν γὰρ τοὺς φιλοτίμους 
καὶ μεγαλοψύχους τῶν ἀνδρῶν οὐ μόνον ἀντὶ τῶν τοιού- 

τῶν ἐπαινέσθαι βουλομένους, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀποβνή- ς 

σκειν ᾿ εὐκόλως ἢ αἱρουμένους, καὶ μᾶλλον περὶ τῆς δόξης 
Ν » Ψ 7 * Ὁ “ ἢ τοῦ βίου σπουδάζοντας, καὶ πάντα ποιοῦντας ὅπως 

4ἀβάνατον τὴν περὶ αὑτῶν μνήμην " καταλείψουσιν. αἱ μὲν 
7 * » —V 7 » ΔᾺ ᾽ 7 — 4 

οὖν δαπάνωι τῶν μὲν τοιούτων οὐδὲν ἐξεργάζονται, τοῦ δὲ 

πλούτου σημεῖόν εἰσιν οἱ δὲ περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰς 
357 3 7 ", « —3X Ν E δὰ « Ὁ 

ὥλλας ἀγωνίως ὄντες, ο. μὲν τῶς δυνάμεις Υ τὰς αὐτων ἃ 
« λ Ν ΄ ⸗ * — ⸗ Ὁ 2 ΄ 

οἱ δὲ τὰς τέχνας ἐπιδειξώμενοι, σφᾶς αὐτοὺς ἐντιμοτέ- 

⸗ ΕΥ̓ΑΓΌΡΑΣ α. vulg. Εὐαγό- * αἱρουμένους αιρομένους ἃ. 
ρου ἐγκώμων ἢ Εὐαγόρας. * καταλείψευσιν G. D. ceteri 

t εὐκόλως G. εἴ recens γρ. D. καταλείψωσιν. 
vulg. εὐκλεῶς. Υ τὰς αὑτῶν G. D. vulg. αὑτῶν. 
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ρους κατέστησαν ὁ δὲ λόγος εἰ καλῶς διέλθοι τὰς 

ἐκείνου πράξεις, ἀείμνηστον ἂν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου 
παρὼ πᾶσιν ἀν ιώποις ποιήσειεν. — 
3 —* μὲν οὖν καὶ τοὺς ἄλλους ἐπαινεῖν τοὺς "ἐφ᾽ 

ὧν ἄνδρας ἀγαθοὺς γεγενημένους οἵ τε δυνάμενοι 
τῶ. ὰ τῶν "ἄλλων ἔργα. κοσμεῖν ἐν εκ , ποιούμενοι, τοὺς ᾿ 
λόγους ταῖς ἀληθείαις ἐχρῶντο περὶ αὐτῶν, οἵ τε νεώτεροι 190 
φιλοτιμοτέρως διέκειντο πρὸς τὴν ἀρετήν, εἰδότες ὅτι τού- 
τῶν " εὐλογήσονται μᾶλλον, ὧν ἂν ἀμείνους σφᾶς αὐτοὺς 

6 παράσχωσιν. νῦν δὲ τίς οὐκ ἂν ἀθυμήσειεν, ὅταν ὁρῶ τοὺς 

"μὲν περὶ τὰ Τρωϊκὼ καὶ τοὺς ἐπέκεινα γενομένους ὑμνου- 
— καὶ τρανγῳδουμένους, “αὑτὸν δὲ προειδῇ, μηδ᾽ ἂνὉ 
" ὑπερβάλλη τὰς ἐκείνων ἀρετάς, μηδέποτε τοιούτων 

ἡ ἐπαίνων ἀξιωθησόμενον » τούτων δ᾽ αἴτιος Η φθόνος, Φ 

τοῦτο ἱμένον ̓ ἀγαβὸν πρόσεστιν, ὅτι μέγιστον κακὸν τοῖς 
ἔχουσίν. ἐστιν. οὕτω γάρ τινες δυσκόλως πεφύκασιν, ὥσθ᾽ 

[ἥδιον ἂν εὐλογουμένων ἀκούοιεν οὺς οὐκ ἴσασιν εἰ γεγό- 

γώσιν, ξἢ [τούτους] ὑφ᾽ ὧν εὖ πεπονθότες αὐτοὶ "τυγχώ- 

δνουσιν. οὐ μὴν δουλευτέον ἱτοὺς νοῦν ἔχοντας τοῖς οὕτω 

κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλὼ τῶν μὲν τοιούτων ἀμελητέον, ς 

τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐθιστέον ἀκούειν "περὶ ὧν καὶ λέγειν ' δί- 
καιόν ἐστιν, ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ καὶ τὼς ἐπιδόσεις "ἴσμεν 
γιγνομένας καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐ 

Ὁ ἐφ᾽ αὑτῶν 6.0. vulg. ἐφ᾽ ἑαυ- Ὦ.. vulg. ἥδιον εὐλογουμένων ἀκούειν. 
τῶν. 8 ἢ τούτους G. ἢ τούτων D. vulg. 
328—2* 145* 

εὐλογήσενται G.D. vulg. εὐλο- ἢ τυγχάνουσιν G. D. vulg. τυγχά- 
γουσιν ἀποδέχεσθαι. αἱ. 

ς αὑτὸν G. D. vulg. ἑαυτόν. ἵ τοὺς νοῦν G. D. vulg. τούς γε 

ἃ ὑπερβάλλῃ pr. G. ὑπερβάλληται νοῦν. 
D. vulg. ὑπερβάληται. Κ περὶ] καὶ περὶ G. 

.5 ἀγαθὸν πρόσεστιν G.D. νυ]. 2 vulg. δικαιότερόν. 
—— τ ἤσμεν G.D. vulg. ὁρῶμεν. 

ἢ ἥδιον ἂν εὐλογουμένων ἀκούοιεν (ὶ. 



“56 ᾿ ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ δ΄. ὧδ, 

διὰ τοὺς ἐμμένοντας τόϊς καθεστῶσιν, ἀλλὰ διὰ τοὺς 
ἐπαγορθοῦντας καὶ τολμῶντας ἀεί τι κινεῖν τῶν μὴ καλῶς 
ἐχόντων. , 

9 Οἶδα μὲν οὖν ὅτι χαλέπον ἰστιν ὃ μώλλω ποιέϊν, ἀν- 

δρὸς ἀ ἀρετὴν διὰ λόγων ἐγκωμιάζειν. σημεῖον δὲ μέγιστον" 
περὶ μὲν γὰρ ἄλλων πολλῶν καὶ παντοδαπῶν λέγειν 

τολμῶσιν οἱ περὶ τὴν φιλοσοφίαν ὄντες, περὶ δὲ τῶν τοι- ἃ 
τοούτων οὐδεὶς πώποτ᾽ αὐτῶν συγγράφειν ἐπεχείρησεν. καὶ 

πολλὴν αὐτοῖς ἔχω συγγνώμην. τόἰς μὲν γὰρ πωηταῖς 
πολλοὶ δέδονται κόσμοι" καὶ γὰρ πλησιάζοντας " τοὺς 
—2 τς ἀνβρώποις οἷόν τ᾽ “ αὐτοῖς ποιῆσαι, καὶ διαλεγο-- 

μένους καὶ συναγωνιζομένους οἷς ἂν βουληθῶσι, καὶ περὶ 

τούτων δηλῶσαι μὴ μόνον τοὺς τεταγμένοις ὀνόμασιν, 
ἀλλὼ τὼ μὲν ξένοις Ῥτὼ δὲ καινόϊς τὰ δὲ μεταφοραῖς, 

καὶ μηδὲν παραλιπεῖν, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς εἴδεσι διαποικῖ- ε 
11 λάς τὴν ποίησιν τοῖς δὲ περὶ τοὺς λόγους οὐδὲν ἔξεστι 

τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἀποτόμως καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς πο- 
λιτικοὶς “μόνον καὶ τῶν ἐνθυμημάτων τόϊς περὶ αὐτὰς 

12 τὰς πράξεις ἀναγκαῖόν ἐστι χρήσασθαι. πρὸς δὲ τούτοις οἷ 191 
μὲν μετὼ μέτρων καὶ ῥυθμῶν ἅπαντα ποιοῦσιν, οἱ δ᾽ 
οὐδενὸς τούτων κοινωνοῦσιν" ἃ τοσαύτην ἔχει χάριν, * 
ἂν καὶ τῇ λέξει καὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν ἃ ἔχη κακῶς, ὅμως 

᾿αὐταῖς ταῖς εὐρυθμίαις καὶ ταῖς συμμετρίαις * 
13 γωγῶσι τοὺς ὠκούοντως. "γνοίη δ᾽ ἄν τις ἐκέϊθεν τὴν δύ- 
— αὐτῶν" ἣν γάρ τις τῶν ποιημάτων τῶν εὐδοκιμιούν- 
τῶν τὼ μὲν ὀνόματα καὶ τὰς διανοίας καταλίπη, τὸ δὲν 

μέτρον διαλύφη, φανήσεται πολὺ καταδεέστερα τῆς δόξης 

Ὁ τοὺς θεοὺς τοῖς ἀνθρώποις G.D. 4 μόνον] Recepie G. D. 
vulg. τοῖς ἀνθρώποις τοὺς θεούς. τ αὐταῖς ταῖς G. D. vulg. ταῖς 

ο. αὐτοῖς ποιῆσαι G.D. vulg. αὐ- γε. 
τοῖς ἐστὶ ποιῆσαι. - γνοίη Ο.Ὁ.. vulg. καταμάθοι. 

Ρ τὰ δὲ καινοῖς] om. pr. Ὁ. 
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τφῆς νῦν ἔχομεν περὶ αὐτῶν. ὅμως δέ, καίπερ τοσοῦτον 
πλεονεκτούσης τῆς ποιήσεως, οὐκ ὀκνητέον, ἀλλ᾽ ἀποπει- 

ρωτέον " τῶν λόγων ἐστὶν εἰ καὶ "τοῦτο δυνήσονται, τοὺς 
ἀγαθοὺς ἄνδρως " εὐλογεῖν μηδὲν χεῖρον τῶν ἐν ταῖς ὠδαῖς 
καὶ τοῖς μέτροις ἐγκωμιαζόντων. 

15. “Πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῆς φύσεως τῆς Εὐαγόρου, καὶ 
τίνων ἦν ἀπόγονος, εἰ καὶ πολλοὶ προεπίστανται, δοκέϊ 
μοι πρέπειν ᾿ κἀμὲ τῶν ἄλλων ἕνεκα διελθεῖν περὶ αὐτῶν, 
hæ πάντες εἰδῶσιν ὅτι καλλίστων αὐτῷ καὶ μεγίστων 
παραδειγμάτων καταλειφθέντων οὐδὲν καταδεέστερον 

16 "αὑτὸν ἐκείνων παρέσχεν. Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τοὺς 
ἀπὸ Διωὼς εὐγενεστάτους τῶν ἡμιθέων εἶναι, τούτων δ᾽ αὐ- 
τῶν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν Αἰακίδας προκρίνειεν᾽ ἐν μὲν ἃ 
γὰρ τοὶς ἄλλοις γένεσιν εὑρήσομεν τοὺς μὲν ὑπερβάλλον- 
τὰς τοὺς δὲ καταδεεστέρους ὄντας, οὗτοι δ᾽ ἅπαντες ὀνο- 

17 μαστότατοι τῶν καθ᾿ ἑαυτοὺς γεγόνασιν. τοῦτο μὲν γὰρ 

Αἰακὸς ὁ Διὸς μὲν ἔκγονος, τοῦ δὲ γένους τοῦ Τευκριδῶν 
πρόγονος, τοσοῦτον διήνεγκεν ὥστε γενομένων αὐχμῶν ἐν 
τοῖς Ἕλλησι καὶ πολλῶν ἀνθρώπων διαφθαρέντων, ἐπειδὴ 

τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς "ὑπερέβαλλεν, ἦλθον οἱ προ- 6 
ἐστῶτες τῶν πόλεων ἱκετεύοντες αὐτόν, νομίζοντες διὰ τῆς 
ὑσυγγενείας καὶ τῆς εὐσεβείας τῆς ἐκείνου τάχιστ᾽ ἂν 

τ εὑρέσθαι παρὰ τῶν θεῶν τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλα- 
᾿ χβγήν. σωθέντες δὲ καὶ “ τυχόντες ὧν ἐδεήθησαν, ἱερὸν ἐν 

᾿ Αἰγίνη κατεστήσαντο κοινὸν τῶν Ἑλλήνων, οὗ περ ἐκεῖνος 

ο΄ τἐποιήσατο τὴν εὐχήν. καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον ᾿ μὲν τὸν χρόνον, ἕως 195 

ϊ ἱ τῶν λόγων ἐστὶν G.D. vulg. ὲ 
ἐστὶ τῶν λόγων. Ὁ συγγενείας G. D. vulg. εὐγε- 

᾿Α ὑπερέβαλλεν ΘΟ... νυῖρ. ὑπερέ.- ὁ μὲν] τε Θ. om. Ὁ. 
VOL. II. 5 
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ἤν μετ᾽ ἀνθρώπων, μετὰ καλλίστης “ὧν δόξης διετέλεσεν᾽ 

ἐπειδὴ δὲ μετήλλαξε τὸν βίον, λέγεται παρὰ Πλούτωνι 
καὶ Κόρη 'μεγίστας τιμὰς ἔχων παρεδρεύειν ἐκείνοις. 

το Τούτου δὲ παῖδες ἦσαν Τελαμὼν καὶ Πηλεύς, ὧν ὁ μὲν 

ἕτερος μεθ᾽ Ἡ ρακλέους ἐπὶ Λαομέδοντα στρατευσάμενος 
βἀριστείων ἠξιώθη, Πηλεὺς δ᾽ "ἔν τε τῇ μάχῃ τῇ πρὸς 
Κενταύρους ἀριστεύσας καὶ κατὼ πολλοὺς ἄλλους κιν- 
* εὐδυκιμήσας Θέτι δὲ τῇ Νηρίως, θνητὸς ὧν ἰάβανά- Ὁ 

συνῴκησε, καὶ μόνου τούτου. φασὶ τῶν προγεγενη- 

20 — ὑπὸ θεῶν ἐν τοῖς γάμοις ὑμέναιον ὠσθηνα:. “Τού- 
τοῖν δ᾽ 'ἑκατέρου, Τελαμῶνος μὲν Αἴας καὶ Τεῦκρος 
᾿ξ ξγενέσθην, Πηλέως δὲ ̓ Αχιλλεύς, οἱ μέγιστον καὶ σαφέ. 
στάτον ἔλεγχον ἔδοσαν τῆς αὑτῶν ἀρετῆς᾽ οὐ γὰρ ἐν ταῖς 

αὑτῶν πόλεσι " μόνον ἐπρώτευσαν, οὐδ᾽ ἐν τόϊς τόποις ἐν 
οἷς κατῴκουν, ἀλλὰ στρατείας τόϊς “Ἕλλησιν ἐπὶ τοὺς 

βαρβάρους γενομένης, καὶ πολλῶν μὲν “ ἑκατέρωθεν ἀθροι- ὁ 
41 σθέντων, οὐδενὸς δὲ τῶν ὀνομαστῶν ἀπολειφθέντος, ἐν τού- 

τοις τόϊς κινδύνοις ᾿Αχιλλεὺς μὲν ἁπάντων δὲήνεγκεν, 

Αἴας δὲ μετ᾽ ἐκέϊνον ἠρίστευσε, Τεῦκρος δὲ τῆς τε τούτων 
συγγενείας ἄξιος καὶ τῶν ἄλλων οὐδενὸς χείρων γενό- 
μένος, ἐπειδὴ Τροίαν συνεξεῖλεν, ἀφικόμενος εἰς Κύπρον 
Σαλαμῖνά τε κατῴκισεν, ὁμώνυμον ποιήσας τῆς πρότερον 

αὐτῷ πατρίδος οὔσης, καὶ τὸ γένος τὸ γὺν βασιλεῦον κατ- ἃ 

ἔλιπεν. 

Τὼ μὲν οὖν εξ ἀρχῆς. — παρὰ τῶν προγόνων 
᾿ ὑπάρξαντα τηλικαῦτα τὸ μέγεθός ἐστι.. τοῦτον δὲ τὰν 

εν δίξης ΟὉ. ναὶς δε ἐτώχω] ἡοόξων με, Ὁ. 
ἔ μεγίστας τιμὰς G. D. vulg. τι- 1 ἑκατέρου pr. G. ἑκατέροιν. 

μὰς μεγίστας. τὸ ἐγενέσθην ,Ὁ. ἐγεννήθη. 
8 ἀριστείων ἠξιώθη G.D. vulg. Ὁ μόνον ἐπρώτευσαν G.D. vulg. 

τῶν ἀριστείων ἔτυχε. ἐπρώτευσαν μόνον. 
ἢ ἔν τε τῇ α.Ὁ. νυΐρ. ἐν τῇ. 9 ἑκατέρωθεν} ἑκατέρων pr. G. 
i ἀθανάτῃ pr. G. vulg. ἀθανάτῳ. παρ᾽ ἑκατέρων γρ. D 

μας νει οιονν. ιν.» 
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τρόπον τῆς πόλεως ὃ κατοικισθείσης, κατὰ μὲν ἀρχος οἱ 
γεγονότες ἀπὰ Τεύκρου τὴν βασιλείαν εἶχον" χρόνω δὲ 
ὕστερον ἀφικόμενος ἐκ Φοινίκης ἀνὴρ φυγάς, καὶ πίστευ- 
θὲς ὑπὸ τοῦ “τότε βασιλεύοντος καὶ μεγάλας δυναστείας ε 

23 λαβών, οὐ χάριν ἔσχε τούτων, ἀλλὰ κακὸς μὲν γενόμε- 
νος περὶ τὸν ὑποδεξάμενον, δεινὸς δὲ πρὸς τὸ πλεονεκτῆ- 

“σαὶ, τὸν μὲν εὐεργέτην ἐξέβαλεν, αὐτ ὃς δὲ τὴν βασιλείαν 
᾿ κατέσχεν. ἀπιστῶν δὲ τὸς πεπραγμένοις, καὶ βουλόμε- 

νος ἀσφαλῶς "κατασκευάσασθα; [τὰ] περὶ αὑτόν, τήν 
τε πόλιν ἐξεβαρβάρωσε καὶ τὴν νῆσον ὅλην βασιλέι τῷ 

24 μεγάλῳ κατεδούλωσεν. οὕτω "δὲ καὶ τῶν πραγμάτων 193 

— * — txal τῶν ἐκγόνων τῶν ἐκείνου τὴν ἀρχὴν ἐχόν- 

ὧν, Ἑῤαγόρας γίγνεται" περὶ οὗ τὰς μὲν φήμας καὶ 

———— ὕπνοις γενομέ- 
νῶς, ἐξ ὧν "μειζόνως ἀν φανείη γεγονὼς ἢ κατ᾽ ἄνθρω- 
πον, αἱροῦμαι "παραλιπεῖν, οὐκ ἀπιστῶν τοὺς λεγομένοις, 
ἀλλ᾽ ἵνω πᾶσι ποιήσω φανερὸν ὅτι τοσούτου δέω πλασά- 
μενος εἰπεῖν τι περὶ τῶν ἐκείνω πεπραγμένων, ὥστε καὶ 
τῶν ὑπαρχόντων ἀφίημι τὰ τοιαῦτα περὶ ὧν ὀλίγοι τινὲς 
ἐπίστανται καὶ μὴ πάντες οἱ πολῖται συνίσασιν. ἄρξο- 

μαι δ᾽ ἐκ τῶν ὁμολογουμένων λέγειν περὶ αὐτοῦ. 
25 "Παῖς μὰ γὰρ ὧν ἔσχε κάλλος καὶ ῥώμην καὶ σωφρο-Ὁ 

σύνην, ἅ * τῶν ἀγαθῶν πρεπωδέστατα τοὺς τηλικούτοις 

ἐστίν. καὶ τούτων " μάρτυρας ἄν τις ποιήσαιτο, τῆς μὲν 

σωφροσύνης τοὺς συμπαιδευθέντας τῶν πολιτῶν, τοῦ δὲ 

ΠΡ κατοικισθείσης G. D. vulg. ο- de καὶ τῶν α.Ὦ. vulg. δὲ τῶν. 
κισθείσης. ἱ καὶ τῶν ἐκγόνων τῶν ἐκείνου τὴν 

4 τότε βασιλεύοντος καὶ μεγάλας ἀρχὴν ἐχόντων] addidi πες ε G. D. 

pr. Ὁ. κατασκευάσασθαι τὰ περὶ Ὑ μάρτυρας. ἄν τις Θ.Ὁ. νυΐρ. 
ree. D. vulg. καταθέσθα; τὰ περί. ἄν τις μάρτυρας. 
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κάλλους ἅπαντας τοὺς ἰδόντας, τῆς δὲ " ῥώμης τοὺς 

,6 ὠγῶνας ἐν οἷς ἐκεῖνος τῶν ἡλικιωτῶν ἐκρατίστευσεν. ἀν-- 
δοὶ δὲ γενομένω ταῦτά τε πάντα συνηυξήθη, καὶ πρὸς 
τούτοις ἀνδρία. προσεγένετο καὶ σοφία καὶ δικαιοσύνη, 
καὶ ταῦτ᾽ οὐ μέσως οὐδ᾽ "ὥσπερ ἑτέροις, ἀλλ᾽ ἕκαστον 
αὐτῶν "εἰς ὑπερβολήν" τοσοῦτον γὰρ καὶ ταῖς τοῦ σώμα- 

27 τὸς καὶ ταῖς τῆς ψυχῆς ἀρεταῖς διήνεγκεν, ὥσθ᾽ ὁπότε ἃ 
ὁ μὲν αὐτὸν ὁρῷεν οἱ τότε βασιλεύοντες, ἐκπλήττεσθαι καὶ 

φοβεῖσθαι περὶ τῆς ἀρχῆς, ἡγουμένους οὐχ, οἷόν τ᾽ εἶναι 
τὸν τοιοῦτον τὴν φύσιν ἐν ἰδιώτου μέρει διωγαγεῖϊν, ὁπότε 

᾿ς δ᾽ εἰς τοὺς τρόπους ἀποβλέψαιεν, οὕ οὕτω σφόδρα πιστεύειν 
ὥστ᾽ “ εἰ καί τις ἄλλος τολμῴη περὶ αὐτοὺς ἐξαμαρτά- 

a8 νξιν, νομίζειν Εὐαγόραν αὐτόϊς ἔσεσθαι: βοηθόν. καὶ το- 

σοῦτον τῆς δόξης παραλλαττούσης, οὐδετέρου τούτων ἐψεύ- 
σθησαν" οὔτε γὰρ ἰδιώτης ὧν διετέλεσεν οὔτε περὶ ἐκείνους 
ἐξήμαρτεν, ἀλλὰ τοσαύτην ὁ δαίμων ἔσχεν αὐτοῦ πρόνοι- 
αν, ὅπως καλῶς λήψεται τὴν βασιλείαν, ὥσθ᾽ ὅσα μὲν ε 

ἀναγκαῖον ἦν παρασκευασθῆναι δὲ ἀσεβείας, ταῦτα μὲν 

ἕτερος “ἔπραξεν, ἐξ ὧν δ᾽ οἱόν τ᾿ ἦν ὁσίως καὶ δικαΐως 

29 λαβεῖν τὴν ἀρχήν, [Εὐαγόρα διεφύλαξεν. εἷς γὰρ τῶν 

δυναστευόντων ἐπιβουλεύσας τόν τε τύραννον ἀπέκτεινε 

καὶ συλλαβεῖν Ἐὐαγόραν ἐπεχείρησεν, ἡγούμενος οὐ δυ- 

νήσεσθαι κατασχεῖν τὴν ἀρχήν, εἰ μὴ κἀκεῖνον ἐκ ποδῶν 

83οὐ ποιήσαιτο. διαφυγὼν δὲ τὸν κίνδυνον, καὶ σωθεὶς εἰς τ94 

Σόλους τῆς Κίλικίας, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχε Τόις 

ταῖς τοιαύταις συμφοραῖς περιπίπτουσιν. οἱ μὲν γὰρ 

τ ῥώμης τοὺς] ῥώμης ἅπαντας ——— 
τούς. ἃ εἰ καί G.D. νυϊε. καὶ εἴ. 

ἃ ὥσπερ ἑτέροις α: vulg. ὥσπερ “ ἔπραξεν --- ἀρετὴν) Hec ἴῃ 
ἐν ἑτέροις τισίν. recentiore folio habet Ὁ 

Ὁ εἰς ὑπερβολήν G.D. vulg. πρὸς Εὐαγόρᾳ 6... vulg. —— 
ὑπερβολήν. Ξ ποιήσαιτο α΄. vulg. ποιήσειε. 
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ἄλλοι, κἂν ἐκ τυραννίδος ἐκπέσωσι, διὰ τὰς παρούσας 
τύχας ταπεινοτέρας τὰς ψυχὰς ἔχουσιν' ἐκεῖνος δ᾽ εἰς 

ὑτοσοῦτον. μεγαλοφροσύνης ἤλθεν, ὥστε τὸν ἄλλον χρό- 
γον ἰδιώτης ὦ ων, ἐπειδὴ ᾿φεύγειν ἡναγκάσφη, τυραροῦ 

31 φήθη δῶν. καὶ τοὺς μὲν πλάνους τοὺς φυγαδλαίς, μαὶ 

τὸ δ ἑτέρων ζητεῖν τὴν κάθοδον καὶ θεραπεύειν " αὑτοῦ Ὁ 
χείρους, ὑπερεῖδεν" λαβὼν δὲ 'ταύτην ἀφορμὴν ἥνπερ χρὴ 

τοὺς εὐσεβεῖν βουλομένους, ἀμύνεσθαι καὶ μὴ προτέρους. 

ὑπάρχειν, καὶ προελόμενος ἢ κατορθώσας τυραννεῖν ἢ δὲ- 
Ὡμαρτὼν ἀποθανεῖν, παρακαλέσας ἀνθρώπους (ὡς ἢ οἱ 
τοὺς πλείστους λέγοντες.) περὶ πεντήκοντα, μετὰ τούτων 

32 παρεσκευάζετο ποιεῖσθαι τὴν κάθοδον. ὅθεν καὶ μάλιστ᾽ 
ἄν "τις καὶ τὴν φύσιν τὴν ἐκείνου καὶ τὴν δόξαν ἣν εἶχες 
παρὼ τοῖς ἄλλοις. θεωρήσειεν" “ μέλλων τε γὰρ πλεῖν 
μετά τοσούτων ἐπὶ τηλικαύτην "πόλιν τὸ μέγεθος, καὶ 

πάντων τῶν δεινῶν πλησίον ὄντων, οὔτ᾽ ἐκεῖνος ἠθύμη- 
σεν, οὔτε τῶν παρωκληθέντων οὐδεὶς ἀποστῆναι τῶν κιν- 
δύνων ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὥσπερ θεῷ ̓ συνακολουθοῦντες 
ἅπαντες ἐνέμειναν τοὺς ὡμολογημένοις, ὁ δ᾽ "ὥσπερ ἢ 
στρατόπεδον ἔχων “ρᾶττον. τῶν ἀντιπάλων, ἢ προειδὼς 

38 τὸ ) συμβησόμενον, οὕτω διέκειτο τὴ τὴν γνώμην. δῆλον δ᾽ ἐκ ἃ 

7 τῶν ἔργων" ἀποβὰς γὰρ εἰς τὴν σον οὐχ ἡγήσατο δεῖν 

πριν ἀϑρὰ καταλαβὼν καὶ τὸ σῶμω ᾽ἐν ἀσφαλείᾳ 
καταστήσας περιιδέϊν, εἴ τινες αὐτῷ τῶν πολιτῶν βοηθή- 
σουσιν" ἀλλ᾽ εὐβύς, ὥσπερ εἶχε, ταύτης τῆς νυκτὸς 

ἡ τοσοῦτον, G. D γυ]ρ,. τοσοῦτο. ἃ οἰ Ἰωὰὶ ῥὰν ὃ. ΦΩ͂ τὰ τῷ. 
φεύγει; Θ. ψωΐᾳ. φυγεῖν. Φ μα» ἨἱΪ μάλων; ὦ, 

ΟΠ Κ αὐτοῦ Θ΄. νυὶρ. τοὺς αὑτοῦ. — πόλιν Θ. νυῖρ. πρᾶξιν. 
1 ταύτην ἀφορμὴν G. vulg. ταύ- 4 συνακολουθοῦντες G. vulg. συν- 

τὴν τὴν ἀφορμήν. ακολουθήσαντες. 
ἢ οἱ τοὺς πλείστους λέγοντες G. Τ᾿ ὥσπερ ἢ G.vulg. ὡσπερεί. 

vulg. οἱ πλεῖστοι λέγουσιν. ἢ ἐν α. vulg. ἐπ᾽. 
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διελὼν τοῦ τείχους πυλίδα καὶ ταύτῃ τοὺς "μεθ αὑτοῦ 
34 διωγαγὼν "προσέβαλε πρὸς τὸ βασίλειον. καὶ τοὺς μὲν 

θορύβους τοὺς ἐν τόϊς τοιούτοις καιρόϊς “γιγνομένους καὶ e 
τοὺς φόβους "τοὺς τῶν ἄλλων καὶ τὰς παρακελεύσεις 
τὼς ἐκείνου τί δέ " λέγοντα διωτρίβειν ; γενομεένων δ᾽ 
αὐτῷ τῶν μὲν περὶ τὸν τύραννον ἀνταγωνιστῶν, τῶν δ᾽ 
ἄλλων πολιτῶν θεωτῶν (δεδιότες γὰρ τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν 195 

35 τοῦ δὲ τὴν ἀρετὴν ἡσυχίαν " εἶχον) οὐ πρότερον ἐπαύσατο 

μωχόμενος καὶ " μόνος πρὸς πολλοὺς καὶ μετ᾽ ὀλίγων 
πρὸς ἅπαντως “τοὺς ἐχθρούς, πρὶν ἑλὼν τὸ βασίλειον καὶ 
τοὺς ἐχθροὺς ἐτιμωρήσωτο καὶ τόϊς φίλοις ἐβοήθησεν, ἔτι 

δὲ τῶ γώει τὰς τιμὰς τὰς πατρίους ἐκομίσατο, καὶ τύ- 

ρῶννον αὑτὸν τῆς πόλεως κατέστησεν. 
36 Ἡγῶμαι μὲν οὖν εἰ καὶ μηδενὸς ἄλλου μνησθείην, Ὁ 

ἀλλ᾽ ἐνταῦθα δ καταλείποιμει τὸν λόγον, ῥάδιον ἐκ τούτων 
εἶναι γνῶνωι τήν τε ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου καὶ τὸ μέγεθος 
τῶν " ἐκείνω πεπραγμένων" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔτι γε — 

ξέν περὶ ἀμφοτέρων τούτων ἐκ τῶν ἐχομένων 'οἴο μῶν δὴ- 

λώσειν. τοσούτων γὰρ τυράννων ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ 
γεγενημένων οὐδεὶς ⸗⸗ τὴν "τιμὴν ταύτην κάλλιον 

ἐκείνου κτησώμενος. εἰ μὲν οὖν πρὸς ἕκαστον αὐτῶν τὰςο 

πράξει * Εὐωγόρου 
ὅπ , οὔτ᾽ ἂν δ λό 

οὔτ᾽ ἂν ὁ χρόνος τᾶς λεγο 

Πἐ μεθ᾽ αὑτοῦ G. γυὶρ. μεθ᾽ ἑαυ- 6.0. 
᾿ 

τοῦ. ἃ καταλείποιμι G. νυὶς. γε βνας Ὁ Α 

υ προσέβαλε] Η μύρον α. ποιμι. 
ἢ γιγνομένους vulg. συμβαί- — 

—7— —— 
Υ τοὺς τῶν G.D. . τῶν. Γ παραβῶ 6}. — 

᾿ λέγοντα} λέγοντα
ς * παραβάλοιμεν. 

5 εἶχον G. vuig. ἦγον. 
— — 

Ὁ μόνος πρὸς] μόνος καὶ πρὸς D. — 

ς τρὺς ἐχθροὺς} τούς τ᾽ ἐχθροὺς 
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μένοις ἀρκέσειεν᾽ ᾿ἢν δὲ προελόμενοι τοὺς εὐδοκιμωτάτους 

ἐπὶ τούτων σκοπῶμεν, οὐδὲν μὲν χεῖρον ἢ ἐξετῶμεν, πολὺ 

δὲ συντομώτερον διωλεχβησόμεθα περὶ αὐτῶν. 
38 Τῶν μὲν οὖν τὰς πατρικὰς βασιλείας π' ὄντων 

τίς οὐκ ἂν τοὺς Ἑὐαγόρου κινδύνους προκρίνειεν ; οὐδεὶς 
γάρ ἐστιν οὕτω ῥάβυμος, ὅστις ἂν δέξαιτο παρὼ τῶν προ- ἃ 
γόνων τὴν ἀρχὴν ταύτην παραλαβεῖν μᾶλλον ἢ 'κτησά- 

μένος ὥσπερ ἐκεῖνος τοῖς παισὶ τοὺς " αὑτοῦ καταλιπεῖν. 
39 Καὶ μὴν τῶν. γε παλαιῶν καθόδων αὗται μάλιστ᾽ εὐδὸ- 
— —— ἀκούομεν' οὗτοι γὰρ οὐ 

᾿ς μόνον τῶν "γεγενημένων τὰς καλλίστας ἡμῖν ἀπαγγέλ- 

λουσίν; ἀλλὰ καὶ ; παρ αὑτῶν καινὰς συντιθέασιν. ἀλλ᾽ 
ὅμως οὐδεὶς αὐτῶν μεμυθολόγηκεν, ὅστις οὕτω δεινοὺς ς 
καὶ φοβεροὺς ποιησάμενος “τοὺς κινδύνους εἰς τὴν ἢ αὑτοῦ 
κατήλθεν' ἀλλ᾽ οἱ μὲν πλεστοι πεποίηνται διὼ τύχην 
λαβόντες τὰς βασιλείας, οἱ δὲ μετὰ δόλου καὶ τέχγης 

40 “περιγενόμενοι τῶν ἐχθρῶν. ᾿Αλλὼ μὴν τῶν γ᾽ ̓ ἐπὶ τά- 
δὲ γεγενημένων, ἴσως δὲ καὶ τῶν ἁπάντων, Κῦρον τὸν 
"Μήδους μὲν ἀφελόμενον τὴν ἀρχήν, Πέρσαις δὲ κτησά- 
μενον, ἱκαὶ πλέστοι καὶ μάλιστω θαυμάζουσιν. ἀλλ᾽ ὁ τοό 

μὲν τῷ Περσῶν στρατοπέδῳ τὸ Μήδων ἐνίκησεν, ὃ πολλοὶ 
καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ῥαδίως ἂν ποιή- 

ὁ δὲ διὼ τῆς ψυχῆς τῆς ἑαυτοῦ καὶ τοῦ σώματος 
τὼ πλεέϊστω φαίνεται τῶν προειρημένων διωπραξάμενος. 

ἱ ἣν G. vulg. ἐάν. Ρ αὑτοῦ α. β΄ ἑαυτοῦ. 

Ϊ 

Σ ἐξετῶμων ὦ. νυὶρ. ἕξιμον. ὼ περνγενόμιενο!] περυγεγενημένοι 

πο — 
— cum vuls. 
Ὁ γεγενημένων G. vult. προγεγε- ed correeta ultima. 

πὰ πὰ τ καὶ πλεῖστοι G. ὃν καὶ πλεῖστοι 
om. D. vulg. οἱ πλεῖστοι, 

54 
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41: ἔπειτ᾽ ἐκ μὲν τῆς Κύρου "στρατείας οὕπω δῆλον ὅτι καὶ 
τοὺς Ἑὐαγόρου κινδύνους ἂν ὑπέμεινεν ἐκ δὲ τῶν τούτῳ 
πεπραγμένων ἅπασι φανερὸν ὅτι ῥαδίως ἂν κἀκείνοις 

44 τοῖς ἔργόις ἐπεχείρησε. πρὸς δὲ τούτοις τῷ μὲν ὁσίως Ὁ 
καὶ δικαίως "ἅπαντα πέπρακται, τῷ δ᾽ οὐκ εὐσεβῶς 

ἔνιω συμβέβηκεν' ὁ μὲν γὰρ τοὺς ἐχθρὸς ἀπώλεσε, 
— δὲ τὸν πατέρα ὑτὸν τῆς μητρὸς ἀπέκτεινεν. ὥστ᾽ 

εἴ τινες βούλοιντο μὴ τὸ μέγεθος τῶν συμβάντων ἀλλὰ 

τὴν ἀρετὴν "τὴν ἑκατέρου κρίνειν, δικαίως ἂν Εὐαγόραν 

43 καὶ τούτου μᾶλλον ἐπαινέσειαν. Εἰ δὲ δέϊ συντόμως καὶ 

μηδὲν ὑποστειλάμενον μηδὲ δείσαντα τὸν φθόνον, ἀλλὰ 
παῤῥησία χρησώμενον εἰπέϊν᾽ οὐδεὶς οὔτε θνητὸς οὔτε ἡμί- ς 
θεος οὔτ᾽ ἀθάνατος εὑρεθήσεται κάλλιον οὐδὲ λαμπρότε- 

44 ρον οὐδ᾽ εὐσεβέστερον λαβὼν ἐκείνου τὴν βασιλείαν. καὶ 

τούτοις ἐκείνως " ἄν τις μάλιστα πιστεύσειεν, ὃ εἰ σφύδρα 
τόϊς λεγομένοις ἀπιστήσας ἐξετάζειν ἐπιχειρήσειεν ὅπως 
ἕκαστος “ἐτυράννουσεν. φανήσομαι γὰρ οὐκ ἐκ παντὸς 

τρόπου μέγάλα λέγειν προθυμούμενος, ἀλλὼ διὰ τὴν τοῦ 

πράγματος: ἀλήθειαν οὕτω περὶ αὐτοῦ θρασέως. εἰρηκώς. d 

45 Εἰ * οὖν ἐπὶ μικροῖς διήνεγκε, τοιούτων ἂν καὶ * 

λόγων “αὐτῶ προσῆκεν ἀξιοῦσθαι: γῦν “δ᾽ ἅπαντες ἂν 
ὁμολογήσειαν τυρωννίδω καὶ τῶν θείων ἀγαθῶν καὶ τῶν 
ἀνθρωπίνων μέγιστον καὶ σεμνότατον καὶ περιμωχητότατον 
εἶναι. τὸν δὴ τὸ κάλλιστον τῶν ὄντων κάλλιστα κτησά- 

" στρατεία! . 'στρατηας pr. G. " εἰ σφόδρα τοῖς λεγομένοις G εἰ 

στρατηγίας τεῦ. σφόδρα τοῖς λεγομένοις »ῦν 1). ναὶς. 
Χ ἅπαντα πέπρακται ἃ. vulg. εἰ μὴ σφόδρα τοῖς νῦν 

πέπρακται ἅπαντα. ς ἐτυράνννευσεν G.D. vulg. ἐτυ- 

Υ τὸν τῆς α΄. νυῖᾳ. τῆς. — 
2 τὴν ἑκατέρου G. Ῥ. vulg. ἑκα- 4 αὐτῷ προσῆκεν G. D. vulg. αὐ- 

τέρου. τῷ προσῆκον ἦν. 

ἃ ἄν τις μάλιστα G.D. vulg. ἐδ’ — G. D. vulg. δὲ πάν- 
μάλιστ᾽ ἄν τις. τες. 

— 
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μενον τίς 'ἂν ῥήτωρ ἢ ποιητὴς ἢ λόγων εὑρετὴς ἀξίως τῶν 
πεπραγμένων ἐπαινέσειεν ; 

46 Οὐ τοίνυν ἐν τούτοις ὁ ὑπερβαλλόμενος. ἐν τοῖς ἄλλοις ς 

εὑρεθήσεται καταδεέστερος " γενόμενος, ἀλλὼ πρῶτον μὲν 
εὐφυέστατος ὧν τὴν γνώμην καὶ πλεῖστα κατορθοῦν δυνά- 
—— ὅμως οὐκ φήθη δεῖν ὀλιγωρεῖν οὐδ᾽ αὐτοσχεδιάζειν 
** τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ἐν τῶ —* καὶ φροντίζειν 197 

47 καὶ βουλεύεσθαι τὲ τὸν ὄντος ἱ τοῦ χρόνου διέτριβεν, ἡ ἡγόύ- 
μένος μέν, εἰ καλῶς τὴν " αὑτοῦ φρόνησιν παρασκευάσειε, 

— καλῶς αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν ἕξειν, θαυμάζων ᾿ ὅσοι 

τ τῶν μὲν ἄλλων ἕνεκα τῆς ψυχῆς ποιοῦνται τὴν ἐπιμέ- 

λειῶν, αὐτῆς " δὲ ταύτης μηδὲν τυγχάνουσι φροντίζοντες. 

ἔπειτω καὶ περὶ τῶν πρωγμάτων τὴν αὐτὴν διάνοιαν 

48" εἴχεν᾽ ὁρῶν γὰρ τοὺς ἄριστῳ τῶν ὄντων ἐπιμελουμένους 
ἐλώχιστα λυπουμένους, καὶ τὰς ἀληθινὰς τῶν ῥαθυμιῶν b 

οὐκ ἐν ταῖς ἀργίαις ἀλλ᾽ ἐν ταῖς εὐπραγίαις, [᾿ καὶ καρ- 

49 τερίαις} ἐγούσας, οὐδὲν ἀνεξέταστον —— ἀλλ᾽ 
οὕτως ἀκριβῶς καὶ τὰς πράξεις ἤδει καὶ τῶν πολιτῶν 
ἕκάστον ἐγίγνωσκεν,. ὥστε μήτε τοὺς ἐπιβουλεύοντας * 
τῷ ̓ φβθώνειν μήτε τοὺς ἐπιεικεῖς ὄντας λανθάνειν, ἀλλὰ 
πάντας τυγχώνειν τῶν προσηκόντων" οὐ γὰρ ἐξ ὧν ἑτέρων ς 
ἤκουεν, οὔτ᾽ ἐκόλαζεν οὔτ᾽ "ἐτίμα τοὺς πολίτας, ἀλλ᾽ ἐξ 

50 ὧν αὐτὸς συνήδει, τὼς κρίσεις ἐποιεῖτο περὶ αὐτῶν. "ἐν 

“τὰν ῥήτωρ G. D. vulg. ἂν ἢ ῥή- μηδέν. 
τωρ. o Ὁ εἶχεν] ἔχων habere videtur G. 

ξ ὑπερβαλλόμενος G. D. νυϊᾳ. Ῥ καὶ καρτερίαις 1). cuin rec. 
ὑπε : α. — enim om. vulg. καὶ ταῖς 

— πεῦ χρόνου Θ.1). νυΐρ. χρόνω. “Δ φώς φθοεῖν Ὁ. εἴ cor- 
᾿ καλῶς} ὁμοίως καλῶς D. : ἮΝ ον μέρ G. D. ce- 

δ σῶν μὲν ἄλλων ἕνεκα τῆς ψυ- teri ἐπετίμα τοῖς πολίταις. 
ΣΝ τῆς μὲν ψυχῆς ἕνεκα 5 ἐν τοιαύταις G.D. vulg. ἐν 

ταῖς τοιαύταις. 
δὲ ταύτης μηδὲν G.D. vulg. δὲ 
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τοιαύταις δ᾽ ἐπιμελείαις ἑαυτὸν καταστήσας, οὐδὲ περὶ 

τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προσπιπτόντων οὐδ περὶ 

- ἕν πεπλανημώως εἶχεν, ἀλλ᾽ "οὕτω — μὴ καὶ φιλαν- 
θρώπως διώκει τὴν πόλιν, ὥστε τοὺς "εἰσαφικνουμένους 

μὴ μᾶλλον Ἑὐωγόραν τῆς ἀρχῆς ζηλοῦν ἢ τοὺς "ἄλλους 

δι τῆς ὑπ᾽ ἐκείνου βασιλείας" ἅπαντα γὰρ τὸν χρόνον διε- ἃ 

τέλεσεν οὐδένα μὲν ἀδικῶν, τοὺς δὲ χρηστοὺς τιμῶν, καὶ 

κρέα μὲν ἁπάντων ἄρῴ», νοήμων δὲ τὼν — 
τόντας κολάζων οὐδὲν μὲν συμβούλων δεόμενος, ὅμως δὲ 
τοῖς “φίλοις συμιβουλευόμενορ" πολλὰ μὲν τῶν χρωμένων 

52 ἡττώμενος, ἅπαντω δὲ τῶν ἐχθρῶν "περιγιγνόμενος" σεμνὸς 
Ἅ. ⸗ — — ͵΄7 — * *3 — * 

ὧν οὐ ταις τοῦ προσώπου συνωγώγωις, ἀλλ ταις τοῦ 6 

βίου κατασκευαῖς" οὐδὲ πρὸς ἕν ἀτάκτως οὐδ᾽ ἀνωμά- 
λως διακείμενος, ἀλλ᾽ ὁμοίωρ᾽ τὰς ἐν τοῖς ἔργοις ὁμολο: 
γίας ὥσπερ τὰς ἐν τοῖς 'λόγοις διαφυλάττων" μέγα 
φρονῶν οὐκ. ἐπὶ τὸς διὰ τύχην, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς δὲ αὑτὸν 

"γυγνομένοιρ' τοὺν' μὲν φίλου. ταῦφ εὐεργεσίαις ὑφ᾿ αὐτῷ 
ποιούμενος, τοὺς δ᾽ ἄλλους τῇ μεγαλοψυχία καταδου- το8 

53 λούμενος᾽ φοβερὸς ὧν οὐ τῷ πολλόϊς χαλεπαίνειν, ἀλλὼ 
τῶ πολὺ τὴν "τῶν ἄλλων φύσιν ὑπερβάλλειν" ἡγούμενος 

τῶν ἡδονῶν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀγόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγοις πό- 

νοις πολλὰς ῥωστώνας κτώμενος, ἀλλ᾽ οὐ διὰ “ μικρὰς 
φᾳῥαθυμίας μεγάλους πόνους ὑπολειπόμενος “ὅλως οὐδὲν 

παρωλείπων ὧν προσέϊνωι “ δὲ τοὺς βασιλεῦσιν, ἀλλ᾽ ἐξ Ὁ 

ξ εἰσαφικνουμένους 9:}. vulg. γιγνομένοις α. vulg. γιγνομένοις 

να ἄλλους (Ε,, γυῖα. ἀῤχομένως. ἢ τῶν ἄλλων φύσιν G. D. νυὶς. 
x ἐξαμαρτόντας α. vulg. ἐξα- φύσιν τῶν ἄλλων, 

μωρτάνεντας. ὦ ς μικρὰς] μικρᾶς Θ.Ὁ). 
Ὑ περιγεγνόμενος G. ceteri πέρι- - - ὁ ὅλως οὐδὲν παραλείπων G.D. 

γενόμενος. —* ὅλως δὲ οὐδὲν παραλιπών. 
- — G. D. vulg. λό- e δεῖ τοῖς βασιλεῦσιν G. D. vulg. 

γοις-τετόρκοις. τοῖς βασιλεῦσι πρέπει. 

4 
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ἑκάστης 'τῆς πολιτείας δἐξειλεγμένος τὸ βέλτιστον, καὶ 

δημοτικὸς μὲν ὧν τῇ τοῦ πλήθους θερωπεία,, πολιτικὸς δὲ 

τῇ τῆς "πόλεως ὅλης διοικήσει, στρατηγικὸς δὲ τῇ ̓πρὸς 
τὼς κινδύνους οὐβουλίᾳ, "μεγαλόφρων δὲ τῷ πᾶσι τούς 

δ5τοις διαφέρει. Καὶ ταῦθ᾽ ὅτ, προσῆν Εὐαγόρῳ, καὶ 
᾿ πλείω τούτων, ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων ῥάδιον καταμαθεῖν. 
οἰ Παραλαβὼν γὰρ τὴν πόλιν ἐκβεβαρβαρωμένην, καὶ ς 

—— — — 

χομένην οὔτε τέχνας ἐπισταμένην οὔτ᾽ ἐμπορίῳ "χρωμένην 
56 οὔτε "λιμένα κεκτημένην, ταῦτώ τε πάντα 

καὶ πρὸς τούτοις κδ)υχμόρανυνελλὴν προσεασήσωνυ καὶ 
τείχη προσπεριεβάλετο καὶ τριήρεις ἐναυπηγήσατο, καὶ 

ταῖς ἄλλαις " κατασκευαῖς οὕτως ηὔξησε τὴν πόλιν ὥστε 
μηδεμιᾶς τῶν “ Ἑλληνίδων ὠπολελέφθαι, καὶ δύναμων 
τοσαύτην ἐνεποίησεν ὥστε "πολλοὺς φοβεσθαι τῶν πρό- 

57 τερον. καταφρονούντων αὐτῆς. καίτοι τηλικαύτας ἐπιδό- ἁ 
σεις τὰς πόλεις λαμβάνειν οὐχ, εν τ' ἐστίν, "ἦν μὴ τις 
αὐτὼς δὲοικῆ τοιούτοις ἤθεσιν, οἵοις Ἑὐωγόρας μὲν εἶχεν, 
᾿ἐγὼ δ᾽ ὀλίγῳ πρότερον ἐπειράθην διελθεῖν. ὥστ᾽ οὐ δέδοι- 
κω μὴ φανῶ μείζω λέγων τῶν ἐκείνω προσόντων, ἀλλὰ 

58 μὴ πολὺ λίαν ὠπολειφθῶ τῶν πεπρωγμένων αὐτῷ. τίς 
— ——— ———⏑—⏑—⏑—⏑—⏑—— οὐ μόνον τὴν "ἑαυ- 

ἴ τῆς πολιτείας G. vulg. πολι- τήτὰ αὐτῶν. εἰ δέ τις ὧν ἴοι καὶ 
— οὔτε D. οἱ rec/ margo G. 
F ἐξειλεγμένος G. D. vulg. ἐκλε- τὸ λιμένα Ὁ. vulg. λιμένας. 

—— G D νὰβ. τυ πολλοὺς φοβεῖσϑαι GD. νυϊᾷ. 

— — διὰ τὸ μὴ ἐμπορεύ- 4 ἣν α.Ὁ. vulg. ἄν. 
εἐσθαΐ τινας παρ᾽ αὐτῶν διὰ τὴν ὠμό- μ ; . αὖ 
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τοῦ πόλιν πλείονος ἀξίαν ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ "τὸν τόπον ὁ 
ὅλον τὸν περιέχοντα τὴν νῆσον ἐπὶ πραότητα καὶ μετριό- 

τήητὰ προήγαγεν; πρὶν μέν γε λαβέιν Ἑὐῤαγόραν τὴν 

ἀρχὴν οὕτως ἀπροσοίστως καὶ χαλεπῶς εἶχον, ὥστε καὶ 
τῶν ἀρχόντων τούτους ἐνόμιζον εἶναι βελτίστους, " οἴ τινες 

ὠμότατα πρὸς τοὺς Ἕλληνας διακείμενοι τυγχάνοιεν᾽ 
59 δὲ τοσοῦτον μεταπεπτώκασιν, ὥσθ᾽ ἁμιλλᾶσθαι μὲν 199 

οἵ τινες αὐτῶν δόξουσι φιλέλληνες " εἶναι μάλιστα, παι- 
δοποιέίσθαι δὲ τοὺς πλείστους αὐτῶν γυναῖκας λαμβά- 
νοντῶς παρ ἡμῶν, χαίρειν δὲ καὶ τόϊς κτήμασι καὶ τοῖς 
ἐπιτηδεύμασι τοὺς Ἑλληνικοῖς μᾶλλον ἢ τὸς παρὰ σφί- 

σιν αὐτοῖς, πλείους δὲ καὶ τῶν περὶ τὴν μουσικὴν 7 καὶ 
περὶ τὴν ἄλλην παΐδευσιν ἐν τούτοις τοῖς τόποις διατρί- 
βειν ἢ παρ᾽ οἷς πρότερον εἰωθότες ἦσαν. καὶ τούτων ὡ- 
πάντων οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν Εὐαγόραν αἴτιον εἶναι ἡ προσ- Ὁ 
ομολογήσειεν. 

ὅο Μέγιστον δὲ τεκμήριον καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῆς ὁσιό- 
τήτος τῆς ἐκείνου" τῶν γὰρ Ἑλλήνων πολλοὶ καὶ καλοὶ 

" κἀγαθοὶ τὰς ἑαυτῶν πατρίδως ἀπολιπόντες ἦλθον εἰς 
Κύπρον οἰκήσοντες, ἡγούμενοι ἢ κουφοτέραν “ καὶ νομιμω- ΄ 
τέραν εἶναι τὴν Ἑὐωγόρου βασιλείαν τῶν οἴκοι πολιτειῶν. 

6ι ὧν τοὺς μὲν ἄλλους - ὀνομαστὶ διελθεῖν πολὺ ἂν ἔργον εἴη᾽ 
Κόνωνα δὲ τὸν διὼ πλείστας ἀρετὰς πρωτεύσαντα τῶνς 

Ἑλλήνων τίς οὐκ οἶδεν, ὅτι ἃ δυστυχησάσης τῆς πόλεως 

ἐξ ἁπάντων ἐκλεξάμενος ὡς Ἐὐωγόραν ἦλθε, νομίσας καὶ 

5 τὸν τόπον ὅλων τὸν περιέχοντα Θ. “προσομολογήσειεν 6.1). ναΐᾳ. 
D. — τὸν περιέχοντα τόπον. ὁμολογήσειεν. 

τ μέν γε G.D. νυ]ρ. μὲν γάρ. ⸗ κἀγαθοὶ α.Ὁ. 
“Ἃ οἵ τινες ὠμότατα G. vulg. οἵ — 6. uls.  κοινοτέραν. - 

τινες ἂν ὠμότατα. καὶ γ»ομιμωτέραν εἶναι α.Ὁ. 
x εἶναι μάλιστα G. D. vulg. νεῖ. εἶναι καὶ νομιμωτέραν 

" δ. Ἅ δυστυχησάσης] — α. 
Υ καὶ περὶ G. vulg. καὶ τῶν περί. 
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τῷ σώματι βεβαιοτάτην εἶναι τὴν παρ “ ἐκείνω καταφυ- 
“ γήν, καὶ τῇ πόλει τάχιστ᾽ ἂν αὐτὸν γενέσθαι βοηθόν. 

62' καὶ πολλὼ πρότερον ἤδη κατωρθωκώς, οὐδὲ περὶ ἑνὸς 
πώποτε πράγματος ἔδοξεν ἄμεινον ἢ περὶ ὅ τούτου βου- 
λεύσασθαι" συνέβη γὰρ αὐτῷ διὰ τὴν ἄφιξιν τὴν εἰς 

Κύπρον καὶ ποιῆσαι καὶ παθεῖν πλεῖστα ἀγαθά. πρῶ- ἃ 
τον μὲν γὰρ οὐκ " ἔφθασαν ἀλλήλοις πλησιάσαντες, καὶ 
περὶ πλείονος ἐποιήσαντο σφᾶς αὐτοὺς ἢ τοὺς πρότερον 

63 οἰκείου. ὄντα. ἔπειτα περί τε τῶν ἄλλων ὁμονοοῦντες 

ἅπαντα τὸν χρόνον. διετέλεσαν, καὶ ̓ περὶ τῆς ἡμετέρας 

πόλεως τὴν αὐτὴν γνώμην ἱ εἶχον. ὁρῶντες γὰρ αὐτὴν ὑπὸ 

Λακεδαιμονίοις οὖσαν καὶ μεγάλῃ μεταβολῇ κεχρημένην 
λυπηρῶς καὶ βαρέως ἔφερον, ἀμφότεροι προσήκοντα ποι- 
οὔντες" τῷ μὲν γὰρ ἦν φύσει πατρίς, τὸν δὲ διὰ πολλὰς 6 

64 καὶ μεγάλας εὐεργεσίας νόμῳ πολίτην ἐπεποίηντο. σκο- 
πουμένοις δὲ αὐτοῖς ὅπως τῶν συμφορῶν αὐτὴν " ἀπαλ- 

λάξουσι, ' ταχὺν τὸν καιρὸν Λακεδαιμόνιοι παρεσκεύα- 

σαν ἄρχοντες γὰρ τῶν ἙἭ λλήνων καὶ κατὰ γῆν καὶ 200 

κωτὰ Ἂ θάλατταν, εἰς τοῦτ᾽ ἀπληστίας ἦλθον ὥστε καὶ 

6ς τὴν ̓Ασίαν κακῶς ποιεῖν ἐπεχείρησαν. λαβόντες δ᾽ ἐκεῖ- 

νοι τοῦτον τὸν καιρόν, καὶ τῶν στρατηγῶν τῶν βασιλέως 

ἀπορούντων ὅ τι " χρήσωνται τοῖς “ πράγμασιν, ἐδίδα- 
σκον αὐτοὺς μὴ κατὰ γῆν ἀλλὰ κατὼ θάλατταν ἢ ποι- 

66 εσθαι τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους, νομίζοντες, 

— θάλατταν G.D. ceteri θά- 
ἔ καὶ πολλὰ G. D. vulg. πολλὰ δέ. λασσαν. 
Β τούτου βουλεύσασθαι G.D. a χρήσωνται G.D. ceteri χρή- 

συ, τος ς 
ἱ εἶχον Ὁ. νυΐρ. ἄσχων. ἜΤΗ — —— νυ θυμὸν τὸν * 
Κ ἀκαλλάξουσιν G. ceteri ἀπ-᾿ Λακεδαιμονίους ἃ. Ὁ. vulg. τὸν πό- 

αλλάξωσι.. λεμὸν τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους ποι- 
1 ταχὺν (ἃ. vulg. ταχύ. εἶσθαι. 
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εἰ μὲν πεζὸν ἃ καταστήσαιντο στρατόπεδον καὶ τούτω 
περιγένοιντο, τὼ περὶ τὴν ἥπειρον ' μόνον καλῶς ἕξειν, εἰ Ὁ 
δὲ κατὰ θάλατταν " κρατήσειαν, ᾿ ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα 

6) τῆς νίκης ταύτης μεθέξειν. ὅπερ συνέβη" πεισθέντων γὰρ 

ταῦτα τῶν στρατηγῶν καὶ ναυτικοῦ συλλεγέντος Λακε- 
δαιμόνιοι μὲν κατεναυμαχήθησαν καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπε- 

στερήθησαν, οἱ δ᾽ Ἕλληνες ἠλευθερώθησαν, ἡ δὲ πόλις 

ἡμῶν " τῆς τε παλαιᾶς δόξης μέρος τι πάλιν " ἀνέλαβε 

καὶ τῶν συμμάχων ἡγεμὼν κατέστη. καὶ ταῦτ᾽ ἐπράχβη 
Κόνωνος μὲν στρατηγοῦντος, Ἑὠωγόρου δὲ Υ αὑτόν τε " πα-- 
βασχόντος καὶ τῆς ϑυνώμεως τὴν πλείστην παρασκευά- 

68 σαντος. ὑπὲρ ὧν ἡμᾶς, μὲν αὐτοὺς ἐτιμήσαμεν ταῖς με- 

γίσταις τιμαῖς, καὶ τὰς εἰκόνας αὐτῶν ἐστήσαμεν " οὗ 
περ τὸ τῶ Δὼς ἄγαλμα τοῦ σωτῆρος, πλησίον ἐκείνου 

τε καὶ σφῶν αὐτῶν, ἀμφοτέρων ὑπόμνημα, καὶ τῶ μα. 

τῆς εὐεργεσίας καὶ τῆς φιλίας τῆς πρὸς ἀλλή- 

69 λους. βασιλεὺς δὲ οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχε περὶ. αὐὖ- 
τῶν, ἀλλ᾽ ὅσῳ καὶ " πλέονος ἄξια κατειργάσαντο, d 
τοσούτω μᾶλλον ἔδεισεν αὐτούς. περὶ μὲν οὖν Κόνωνος 
ὥλλος ἡμῖν ἔσται λόγος" ὅτε δὲ πρὸς Ἑῤωγόραν οὕτως 

70 ἔσχεν, οὐδ᾽ αὐτ ὃς λαθεῖν ἐζήτησεν. φαίνεται γὰρ μᾶλλον 
μὲν σπουδάσας περὶ τὸν ἐν Κύπρῳ πόλεμον ἢ περὶ τοὺς 

ἄλλους ἅπαντας, μείζω δὲ καὶ χαλεπώτερον. ἐκεῖνον ἀν- 
ταγωνιστὴν νομίσας ἢ Κῦρον τὸν περὶ τῆς βασιλείας ἀμ-ε 

φ ἤσαντα. “ μέγιστον δὲ τεκμήριον" τοῦ μὲν γὰρ 

4 καταστήσαιντο στρατόπεδον G. ἃ ἀνέλαβε G. D. vulg. ἀπέλαβε. 
Ἐν τὰ, σήρῤοϑδνῶιστοκόταστή-. [9 ἀδπέρπρες πιῖκε γε, Ὧν, 
σαιντο. 2. παρασχόντος} παρέχοντος Ὁ 

τ μόνον G. vulg. μόνην. qui Θὲ mox παράᾶσ' 
— κρατήσαιεν G. D ἃ οὗπερ] ἥπερ margo D. 
 ὅπασαν G. D. vulg. πᾶσαν. —— vulg. πλείονος. 
ἃ γῆς τε παλαιᾶς] τῆς παλαιᾶς ς μέγιστον δὲ G.D. vulg. καὶ 

pr. G. τούτου μέγιστον. 
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71 ἀκούων τὰς παρασκευὰς τοσοῦτον κατεφρόνησεν, ὥστε 

διὰ τὸ μὴ φροντίζειν μικροῦ δεῖν ἔλαθεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
« βασίλειον ἐπιστάς" πρὸ. δὲ τοῦτον ὔνωφῖθῳ, πολλοῦ πε- 

ριδοῶρ «ἔσχεν, ὥστε μεταξὺ πάσχων εὖ πολεμεῖν πρὸς Ὁ. 
αὐτὸν ἐπεχείρησε, δίκαιω μὲν οὐ ποιῶν, οὐ μὴν παντά- 201 

72 πάσιν ἀλόγως βουλευσάμενος. ἠπίστατο μὲν γὰρ πολ 

λοὺς καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐκ ταπεινῶν 
καὶ φαύλων πραγμάτων μεγάλας δυναστείας κατεργαν- 
σαμένους, —— — 
τὰς ἐπιδόσεις αὐτῷ καὶ τῆς δόξης καὶ τῶν πραγμάτων 

οὐ κατὰ μικρὸν γιγνομένας, ἀλλὰ καὶ τὴν φύσιν ἀν- 

ὑπέρβλητον ἐν ἔχοντα καὶ τὴν τύχην αὐτῷ φυναγωνιζομένην" 
73 ὥστ᾽ οὐχ; ὑπὲρ τῶν γεγενημένων ὀργιζόμενος ἀλλὰ περὶ Ὁ 
τῶν μελλόντων φοβούμενος, οὐδὲ περ Κύπρονεμιόνον δε- 
διὼς ἀλλὼ πολὺ. — μειζόνων, ἐ ἐποιήσατο τὸν πόλεμον 
πρὼρ αὐτόν' οὕτω δ᾽ οὖν ὥρμησεν, ὥστε εἶε τὴν στρατείαν 
ταύτην πλέον ἢ “τάλαντα πεντακισχίλια καὶ μύρια 
κατηνάλωσεν. 

74. ᾿Αλλ᾽ ὅμως — πάσαις ἀπελελειμμένος ταῖς 
δυνάμεσιν, ἀντιτάξας τὴν ' αὐτοῦ γνώμην πρὸς τὼς οὕτως 
ὑπερμεγέθεις παρασκευάς, ἐπέδειξεν αὑτὸν ἐν τούτοις ς 
πολὺ θαυμαστότερον ἣ τοῖς ἄλλοις τοὺς προειρημένοις. 

δότε μὲν γὼρ αὐτὸν εἴων εἰρήνην ὥγειν, τὴν ὅ αὑτοῦ πόλιν 
μόνην εἴχεν᾽ ἐπειδὴ δὲ ἠναγκάσθη παλεμεῖν, τοιοῦτος ἦν 
καὶ τοιοῦτον εἶχε ἢ Πνυταγόραν τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ συνα- 
γωνιστήν, ὥστε μέκροῦ μὲν ἐδέησε Κύπρον ἅπασαν κα- 

τασχεῖν, Φοινίκην δ᾽ ἐπόρθησε, Τύρον δὲ κατὰ κράτος 

β 4. τῆς ἐδξης καὶ Ὁ... νυῖρ. τὰς ἰ αὐτοῦ... νυΐᾳ. ἑαυτῶ. 
εὐ δόξας. ẽ αὑτοῦ πόλιν μόνην GD. vulg. 

8. τάλαντᾳ πεντακισχίλια καὶ ἑαυτοῦ μόνην πόλιν. 
μύρια Ε.Ὁ. vulg. πεντακισμύρια δ Πνυταγόραν G. νυὶρ. Πρωτα- 
τάλαντα : τρισχίλια rec. γρ. Ὦ. γόραν. 

ζιὰ 
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76 εἷλε, Κιλικίαν δὲ βασιλέως ἀπέστησε, τοσούτους δὲ τῶν 

πολεμίων ἀπώλεσεν ὥστε πολλοὺς ' Περσῶν, πενθοῦντας ἃ 

"τὼς ἑαυτῶν συμφοράς, μεμνῆσθαι τῆς ἀρετῆς τῆς ἐκεί- 
νου" τελευτῶν δ᾽ οὕτως ἐνέπλησεν αὐτοὺς τοῦ πολεμεῖν, 
ὥστ᾽ εἰθισμένων τὸν ἄλλον χρόνον τῶν βασιλέων μὴ διαλ- 

“λάττεσθαι τοῖς ἀποστᾶσι πρὶν κύριοι γένοιντο τῶν σωμά- 
των, ἄσμενοι τὴν εἰρήνην ἐποιήσαντο λύσαντες μὲν τὸν νό- 

μὸν τοῦτον, οὐδὲν δὲ κινήσαντες τῆς Ἑὐωγόρου τυραννίδος. 
77 καὶ Λακεδαιμονίων μὲν τῶν καὶ δόξαν καὶ δύναμιν με- ε 

γίστην ἐχόντων κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν ' χρόνον, ἐντὸς τριῶν ἐτῶν 
ἀφείλετο τὴν ἀρχήν' Εὐαγόρω δὲ πολεμήσας ἔτη δέκα 
τῶν αὐτῶν " κύριον αὐτὸν κατέλιπεν, ὧνπερ ἦν καὶ πρὶν 
εἰς τὸν πόλεμον εἰσελθεῖν. ὃ δὲ πάντων " δεινότατον" τὴν 

* πόλιν 5 ἣν Εὐαγόρας ἑτέρου τυραννοῦντος μετὰ πεν- 202 
κοντ᾽ ἀνδρῶν ὧλε, ταύτην βασιλεὺς ὁ μέγας τοσαύτην 

ἥν ἔχων οὐχ οἷός τ᾽ ἐγένετο χειρώσασθαι. 
"8 Καΐτο; πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμ- 

πώσαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν, 

1 ἢ διὼ τοιούτων ἔργων καὶ κινδύνων ; οὐ γὰρ μόνον — 

τῶι τοὺς ἄλλους πολέμους ἀλλὼ καὶ τὸν τῶν ἡρώων 

79 ὑπερβαλόμενος, τὸν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ὑμνούμενον. οἱ Ὁ 

μὲν γὰρ Ῥ μεθ᾿ ἀπάσης τῆς Ἑλλάδος Τροίαν μόνην εἷλον, 

ὁ δὲ μίαν πόλιν ἔχων πρὸς ἅπασαν τὴν ̓ Ασίαν ἐπολέμη- 

σεν᾽ ὥστ᾽ εἰ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ἐγκωμιάζειν αὐτὸν ἐβου- 

λήθησαν ὅσοι περ ἐκείνους, πολὺ "ἂν μείζω καὶ τὴν δόξαν 

ὶ πρρσὼν G. D. vulg. τῶν βφ: 9. ἢν} om. pr. 6. 
«Ὅν Ρ τυραννοῦντος G.D. vulg. τυ- 

Κ τὰς] om. pr. G. ραννεύοντος. 

— 4 μεθ᾽ ἁπάσης τῆς G. D. νυὶς. 
m κύριον αὐτὸν G.D. vulg. om. μετὰ πάσης. 

pronomen. τ ἂν μείζω G. D. vulg. μείζω 
ς: δεινότατον G. D. vulg. θαυ- ἄν». 

μαστότατον. 
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8ο αὐτῶν ἔλαβεν. τίνα ᾿ γὰρ εὑρήσομεν τῶν τότε γενομένων, 
εἰ τοὺς ᾿ μύθους ἀφέντες τὴν ἀλήθειαν " σκοπόϊμεν, τοι- 

αὐτῶ διωπεπρωγμένον, ἢ τίνα τοσούτων μεταβολῶν ἐν 
τὸς πρώγμιασιν αἴτιον γεγενημένον ; "ὃς " αὑτὸν μὲν ἐξ ς 

8ι ἰδιώτου τύραννον κατέστησε, τὸ δὲ γένος " ἅπαν ἀπελη- 

λαωμένον τῆς πολιτείας εἰς τὰς προσηκούσας τιμὰς πά- 
λιν ἐπανήγαγε, τοὺς δὲ πολίτας ἐκ βαρβάρων μὲν Ἕλ- 
ληνῶς ἐποίησεν, ἐξ ἀνάνδρων δὲ πολεμικούς, ἐξ ἀδόξων 
δὲ ὀνομιαστούς, τὸν δὲ τόπον ἄμικτον ὅλον παραλαβὼν 
καὶ παντώπασιν ἐξηγριωμένον ἡμερώτερον καὶ πραότερον 

82) κατέστησεν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εἰς ἔχβραν μὲν βασιλέϊ ἃ 

καταστὰς οὕτως αὐτὸν ἠμύνατο καλῶς, ὥστ᾽ ἀείμνηστον. 
" γεγενήσθαι τὸν πόλεμον τὸν περὶ Κύπρον, ὅτε δ᾽ ἦν 
αὐτῷ σύμμαχος, τοσούτῳ χρησιμώτερον " αὑτὸν παρέσχε 
τῶν ἄλλων, ὥσθ᾽ ὁμολογουμένως μεγίστην αὐτῷ συμβα- 

83 λέσθαι δύναμιν εἰς τὴν ναυμαχίαν τὴν περὶ Κνίδον, ἧς 
γενομένης βασιλεὺς μὲν ἁπάσης τῆς ᾿Ασίας κύριος κατέ- 
στη, Λακεδαιμόνιοι δ᾽ ἀντὶ τοῦ τὴν ἥπειρον πορθεῖν περὶ 
τῆς “αὑτῶν κινδυνεύειν ἠναγκάσθησαν, οἱ δ᾽ Ἕλληνες 

ἀντὶ δουλείας “ αὐτονομίας ἔτυχον, ᾿Αθηναῖοι δὲ τοσοῦτον 

ἐπέδοσαν ὥστε τοὺς πρότερον αὐτῶν ἄρχοντας ἐλθεῖν “ αὐὖ- 
᾿ βατοῖς τὴν ἀρχὴν δώσοντας. ὡστ᾽ εἴ τις ἔροιτό με τί ἐῥνομέζω. 

οἰ μεγίστον εἶναι τῶν Εὐαγόρᾳ πεπραγμένων, πότερον τὰς 203 

ἐπιμελείας καὶ τὰς παρασκευὰς τὰς πρὸς Λακεδαιμο- 

ἔ “γὰρ εὑρήσομεν G.D. vulg. γὰρ ἃ γεγενῆσθαι, G. D. vulg. γενέ- 
σθαι ἂν εὑρήσομεν. , 

οὐ ἢ μύθους ἀφέντες G.D. vulg. Ὁ αὑτὸν GD. vulg. ἑαυτόν». 
μύθους νῦν ἀφέντες. ς αὑτῶν G. D. vulg. ἑαυτῶν. 
Ἂ σκοποῖμεν G.D. ceteri σκο- 4 αὐτωεμίας ἔτυχον ἃ. D. vulg. 

— αὐτωνομίαν ἔσχον. 
Χ ὃς) om. G. - αὐτοῖς τὴν ἀρχὴν δώσοντας G. 

ΟΥ̓ αὑτὸν 4... vulg. ἑαυτόν. D. vulg. ὡς αὐτοὺς τὴν ἀρχὴν πα- 
2. ἅπαν ἀπεληλαμένον G.D. νιν ραδώφοντας. 

ἀπεληλαμένον ἅπαν. 
VOL. τ. Τ 



374 ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ ΟκΟΙΧ, 

γίους, ᾿ἐξ ὧν τὰ προειρημένα γέγονεν, ἢ τὸν τελευταῖον 
πόλεμον, ἢ τὴν κατάληψιν τῆς βασιλείας, ἢ τὴν ὅλην 

τῶν πραγμάτων διοίκησιν, εἰς πολλὴν ἀπορίαν "ὶ ἂν κα- 

τασταίην᾽ ἢ" ἀεὶ γάρ μοι δοκέϊ μέγιστον εἶναι καὶ θαυ- 
μαστότατον, καθ᾽ ὅ τι ἂν αὐτῶν ἐπιστήσω τὴν ' γνώμην. 

85. Ὥστ᾽ εἴ τινες τῶν " προγεγενημένων δ ἀρετὴν ἀθάνα- 

τοι γεγόνασιν, οἶμαι κἀκέϊνον ἠξιῶσθα; ταύτης τῆς δω-Ὁ 
ρεᾶς, σημείοις χρώμενος, ὅτι καὶ τὸν ἐνθάδε ' χρόνον εὐτυ- 
χέστερον καὶ θεοφιλέστερον ἐκείνων διαβεβίωκεν. τῶν μὲν 

γὰρ ἡμιθέων τοὺς πλείστους "" καὶ τοὺς ὀνομαστοτάτους 
" εὑρήσομεν ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιπεσόντας, Ἐῤ-᾿ 

αγόρας δ᾽ οὐ μόνον θαυμαστότατος “ ἀλλὰ καὶ μακα- 

ϑόριώτατος ἐξ ἀρχῆς ὧν διετέλεσεν. τί γὰρ ἀπέλιπεν εὐ- 

δαιμονίας, ὃς τοιούτων μὲν προγόνων ἔτυχεν οίων οὐδεὶς ς 
ἄλλος, πλὴν εἴ τις ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐκείνῳ γέγονεν, το- 

σοῦτον δὲ καὶ τῷ σώματι ὃ καὶ τῇ γνώμη τῶν ἄλλων 
διήνεγκεν ὥστε μὴ μόνον Σαλαμῖνος ἀλλὰ καὶ τῆς 

8, ̓ Ασίας ἁπάσης ἄξιος εἶναι τυραννεῖν, κάλλιστα δὲ κτη- 
᾿δάμενος τὴν βασιλείαν ἐν ταύτη 4 διετέλεσε τὸν βίον, 

θνητὸς δὲ γενόμενος ἀθάνατον τὴν περὶ αὑτοῦ μνήμην 
κατέλιπε, τοσοῦτον δ᾽ ἐβίω χρόνον ὥστε μήτε τοῦ γήρως 
ἄμοιρος γενέσθαι μήτε τῶν "νόσων μετασχεῖν τῶν διὰ 

ἤ Ν ε 7 ΄ Ν Ν 7 δ - 

88 ταύτην τὴν ἡλικίαν γιγνομένων. πρὸς δὲ τούτοις, ὃ δοκεῖ ἃ 

ἐξ α.Ὁ. — Ὁ εὑρήσομεν ταῖς] εὑρήσομεν ἡμειν 
5. ἄν] om. G. D. ταῖς G. 
n ἀεὶ γάρ μοι G. τοῦτο γάρ μοι ο ἀλλὰ καὶ μακαριώτατος (Ὁ. 

ἀεὶ rec. D. vulg. τοῦτο γάρ μοι. μακαριστότας) ἐξ ἀρχῆς ὧν διετέ- 
γνώμην] διάνοιαν D. Εἴ margo λεσεν G. D. vulg. ἐξ ἀρχῆς ὧν διε- 

τέλεσεν ἀλλὰ καὶ μακαριστότατος. 

—— γεγενημένων καὶ τῇ γνώμῃ τῶν ἄλλων G. D. 
α. : ἢ γνώμῃ. 

ΓΙ χρίνον Θ.. νυῖρ. βίον. ἃ ὠρηθιοο ἠδ τρί “Ὁ. τὰς. 
τ καὶ τοὺς ὀνομαστοτάτους G. D. τὸν βίω διετέλεσεν. 

vulg. om. articulum. τ γόσων G. D. vulg. νοσημάτων, 

k 
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σπανιώτατον εἶναι καὶ χαλεπώτατον, εὐπαιδίας τυχεῖν 

ἅμω καὶ πολυπαιδίας, οὐδὲ " τούτου διήμαρτεν, ἀλλὰ 

καὶ τοῦτ᾽ αὐτῷ συνέπεσεν. καὶ τὸ μέγιστον, ὅτι τῶν ἐξ 

αὐτοῦ " γεγονότων " οὐδένα κατέλιπεν ἰδιωτικοῖς ὀνόμασι 

προσαγορευόμενον, ἀλλὰ τὸν μὲν βασιλέα καλούμενον, 
ϑοτοὺς δὲ ἄνακτας, τὰς δὲ ἀνάσσας. ὥστ᾽ εἴ τινες τῶν 

ποιητῶν περί "τινος τῶν ἢ γεγενημένων ὑπε ἧς κέ- 
΄ — 7 θὼ ᾽ ᾽ ͵ 2 4 

χρήνται, λέγοντες ὡς ἥν θεὸς ἐν ἀνθρώποις ἡ “ δαίμων e 
θνητός, ἅπαντα τὰ τοιαῦτα περὶ " τὴν ἐκείνου " φύσιν ῥη- 

βῆναι ἂν ἁρμόσειεν. 

90 Τῶν μὲν οὖν εἰς Εὐαγόραν πολλὰ ; μὲν “εἶμαι *** 

λιπεῖν" ὑστυρίζω γὰρ τῆς ἀκμῆς τῆς ἐμαυτοῦ, μεθ᾽ ἢ ἧς 204 

ἀκριβέστερον καὶ φιλοπονώτερον ἐξειργασάμην ἂν τὲν ἔς- 
παίνὸν τοῦτον" οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ γῦν, “ὅσον κατὰ τὴν 

οἱ ἐμὴν δύναμιν, οὐκ ἀνεγκωμίαστός ἐστιν. ἐγὼ δ᾽, ὦ Νι- 
7Ζ « “Ἤ Ν Ἀ ᾿ “ Ν Ν —— 

κόκλεις, ἡγουμαι καλῶ μὲν εἰναι μνημεία καὶ τὰς τῶν 
* ΩΝ ΄Ν ΄ « ΄ "Μ, * * 

σωμάτων εἰκόνας, πολὺ μέντοι “πλέονος ἀξίας τὰς τῶν 
πράξεων καὶ τῆς διανοίας, ὡς ἐν τοῖς λόγοις ἄν τις μόνον 
τοὺς τεχνικῶς ἔχουσι θεωρήσειεν. προκρίνω δὲ ταύτας 
πρῶτον μὲν εἰδὼς τοὺς καλοὺς ᾿ κἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν Ὁ 
οὐχ, οὕτως ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ σώματος σεμνυνομένους, 

ουῶς ἐπὶ τοῖς ἔργοις καὶ τῇ ὅ γνώμη φιλοτιμουμένους" ἔ- 
πειθ᾿ ὅτι τοὺς μὲν τύπους ἀναγκαῖον παρὰ τούτοις εἶναι 

᾿ μόνοις παρ ὃς ἂν σταθῶσι, τοὺς δὲ λόγους ἐξενεχθῆναι 

ὁ τούτου τούτων . τὰ — νυΐρ. ῥη- 
γεγονότων Οὐ. ul. γενομένων. * 

ἃ οὐδένα] οὐδὲν G. Ὁ. vulg. οἴομα:. 
Ἀ τιος] τινας G. —— vulg. ὅσον ἦν 

Ὑ γεγενημένων G. vulg. προγε- κατά. 
γενημένων. e πλέονος α.Ὦ. vulg. πλείονος. 

3 θνητὸς pr. G. vulg xyabode G. D.vulg. καὶ — 
δαίμων ἀλλ᾽ οὐ θνητός. s γνώμῃ G. vulg. μνήμη 

ἃ φὴν} om. pr. D. Ν᾿ μόνοις G. D. vulg. μόνον. 



α)6 ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ ΙΧ, 

οἵόν τ᾽ ἐστὶν εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ διαδοθέντας ἐν ταῖς 
τῶν εὖ φρονούντων διατριβαῖς ὠγαπᾶσθαι, παρ᾿ οἷς κρέῖτ-- 

ο8 τόν ἐστιν ἢ παρὼ τόῖς ἄλλοις ἅπασιν εὐδοκιμέϊν᾽ πρὸς 
δὲ τούτοις, ὅτι τόϊς μὲν πεπλασμένοις ' καὶ γεγραμμέ-ς 
γοις οὐδεὶς ἂν τὴν τοῦ σώματος " φύσιν ὁμοιώσειε, τοὺς 
δὲ τρόπους τοὺς ἀλλήλων καὶ τὰς ' διανοίας τὰς ἐν τόϊς 

λεγομένοις "ὁ ἐνούσας ῥώδιόν ἐστι " μεμέσθαι τόις μὴ * 

94 θυμεῖν αἱρουμένοις ἀλλὰ χρηστοῖς εἶναι —— ὧν 
ἕνεκα καὶ μᾶλλον ἐπεχείρησα γράφει ν τὸν λόγον τοῦ- 

τον, ἡγούμενος καὶ σοὶ καὶ τόςς σόὶϊς παισὶ καὶ τόις ἀλ- 

λοις τὸς ἀπ᾿ Ἑὐαγόρου γεγονόσι; πολὺ καλλίστην ἀνὰ 
γενέσθαι " ταύτην παράκλησιν, εἴ τις ἀθροίσας τὰς ἀρε- 
τὰς τὰς ἐκείνου καὶ τῷ λόγῳ κοσμήσας παραδοίη θεω- 

95 ρέϊν ὑμῖν καὶ συνδιωτρίβειν αὐταῖς. τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους 

προτρέπομεν ἐπὶ τὴν φιλοσοφίαν ἑτέρους ἐπαινοῦντες, ἵνα 

4 ζηλοῦντες τοὺς εὐλογουμένους τῶν αὐτῶν ἐκείνοις ἐπιτη- 

δευμάτων ἐπιθυμῶσιν᾽ ἐγὼ δὲ σὲ καὶ τοὺς σοὺς οὐκ ἀλ- 

λοτρίοις παρωδείγμασι χρώμενος ἀλλ᾽ οἰκείοις παρακά- ες 
λῶ, καὶ συμβουλεύω προσέχειν τὸν νοῦν, ὅπως καὶ λέ- 
γεῖν καὶ πράττειν μηδενὸς ἧττον δυνήσει τῶν “Ελλήνων. 

96 Καὶ μὴ νόμιζέ με καταγιγνώσκειν ὡς γὺν ἀμελεῖς, 
ὅτι πολλάκις σοι διωκελεύομαι περὶ τῶν αὐτῶν. οὐ γὰρ 

οὔτ᾽ ἐμὲ " λέληθας οὔτε τοὺς ἄλλους, ὅτε καὶ πρῶτος καὶ 207 
μόνος τῶν ἐν τυραννίδι καὶ πλούτῳ καὶ τρυφαῖς ὄντων 

* 
ĩxæt γεγραμμένοις 8.0. vulg. G. id habuisse videtur D. 

καὶ τοῖς γεγραμμένοις. “ τὸν “λόγον τοῦτον G. D. rulg. 
Κ φύσιν] ῥώμην margo G. D. ὠ τοῦτον τὸν λόγον. 
ᾷ διανοίας] διατριβὰς correctus Ρ ταύτην παράκλησιν D. vulg. 

ταύτην τὴν παράκλησιν. 
τὰ ἐνούσας ῥᾷδιον G.D. vulg. 9 ζηλοῦντες τοὺς G. D. vulg. — 

ἐνούσας ἐκ τούτων ῥᾷδιον. λοῦντες ἐκ τούτων τούς. 
μιμεῖσθαι] τεκμέρεσθαι margo τ λέληθας G. D. vulg. λέληθεν... 

ΜΝ αὐ να, φυνννννλ λων. »»..... “Σ, 



Ρ: 207. LVACIOPAZ. 277 

φιλοσοφεῖν καὶ " πονεῖν ἐπικεχείρηκας, οὐδ᾽ ὅτι πολλοὺς 

τῶν βασιλέων ποιήσεις ζηλώσαντας τὴν σὴν παίδευσιν 

τούτων τῶν διατριβῶν — ἀφεμένους ἐφ᾽ οἷς γῦν 

ο λίαν χαίρουσι ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ ἱταῦτ᾽ εἰδὼς οὐδὲν ἧττον. 

καὶ ποιῶ καὶ ποιήσω ταὐτόν, ὅπερ ἐν τόϊς γυμνικοῖς 
ἀγῶσιν οἱ θεαταί καὶ γ γὰρ ἐκεῖνοι παρακελεύονται τῶν 

—* οὐ τοῖς ἀπολελειμμένοις, ἀλλὰ τοῖς περὶ τῆς 
᾿γίκης ——— 

οϑ ᾿Ἐμὼὸν μὲν " οὖν " ἔργον καὶ τῶν ἄλλων ὁ τοιαῦτα 

λέγειν καὶ γράφειν, ἐξ ὧν μέλλομέν σε παροξύνειν. ὀρέ- 
γεσθαι τούτων ὧνπερ καὶ νῦν τυγχάνεις ἐπιθυμῶν" σοὶ 
δὲ προσήκει μηδὲν ἐλλείπειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῶ παρόντι 
καὶ τὸν " λοιπὸν χρόνον ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τὴν ψυχὴν 
ἀσκεῖν, ὅπως ἄξιος ἔσει καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων 
προγόνων. ὡς ἅπασι μὲν προσήκει περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι 
τὴν φρόνησιν, μάλιστα δ᾽ ὑμῖν τοῖς πλείστων ἢ καὶ μεγί- 

φοστῶν κυρίοις οὖσιν. χρὴ δ᾽ οὐκ ἀγαπῶν εἰ τῶν παρόντων 

τυγχάνεις ὼν ἤδη κρείττων, ἀλλ᾽ ἀγανακτεῖν εἰ τοιοῦτος 

μὲν “ὧν αὐτὸς τὴν φύσιν, γεγονὼς δὲ τὸ μὲν παλαιὸν 

ὁ ἐκ Διός, τὸ δ᾽ ὑπογυιότατον ἐξ ἀνδρὸς τοιούτου τὴν ἄρε- 

Ἢ τήν, “ μὴ πολὺ διοίσεις καὶ τῶν ἄλλων καὶ τῶν ἐν ταῖς 

᾿ ι — νὴ: — ὄντων. ἔστι δ᾽ ἐπὶ σοὶ μὴ διαμαρτεῖν 

τούτων" ᾿ἶ ἐὼν γὰρ ἐμμένης τῇ Φιλεσοφίᾳ καὶ τοσοῦτον 

ἐπιδιδῶς ὅσον περ νῦν, ταχέως γενήσει τοιοῦτος οἷόν σε 
προσήκει ὅ. 

᾿ ὃ φονεῖν ἐπικεχείρηκας G. D. vulg. ἃ λορτὸν G.D. vulg. ἄλλον. 
φιλοπονεῖν ἐπιχείρησας. Ὁ καὶ μεγίστων) Accesserunt 6 

ἴ ταῦτ᾽] τοῦτ᾽ Ὁ 6. D 
ἈΠ ὡμιλλωμένοις 6 vulg. ἀγωνι- ς ὧν αὐτοῖς G. Ὁ. vulg. αὐτὸς ὧν. 

ζομένοις d ἐκ G. D. vulg. ἀπό. 
᾿ΠΚ οὗν] om. D. G.D. vulg. εἰ μή. 
ΕΥ̓͂ ἔργον G. D. vulg. ἐστι. eAa:] ἀν G. D. 

ἢ τοιαῦτα. λέγειν G.D. vulg. 5 Subseribit G. εὐωγόρας : ἕλι- 
τοιαῦτα καὶ λέγειν. κώνιος ἅμα τῶι ἑταίρωι εὐσταθίωι. 
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478 ΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ.Χ, 

ἔς 

ΕΛΕΝΗΣ ἘΓΚΏΜΙΟΝ, 

——— 

Eiæi τινες ἃ μέγα φρονοῦσιν, ἢν ὑπόθεσιν ἄτοπον καὶ χ2ο8 
παράδοξον ποιησάμενοι περὶ ταύτης ἀνεκτῶς εἰπεῖν δυνη- 

θῶσι' καὶ καταγεγηράκασιν οἱ μὲν οὐ φάσκοντες οἷόν τ᾽ 

εἶναι Ψνευδὴ λέγειν οὐδ᾽ ἀντιλέγειν οὐδὲ " δύο λόγω περὶ 

χτῶν αὐτῶν πρωγμάτων ἀντειπεῖν, οἱ δὲ διεξιόντες ὡς ἀν- 
δρία καὶ σοφία καὶ δικαιοσύνη ταὐτόν ἐστι, καὶ φύσει Ὁ 

μὲν οὐδὲν αὐτῶν ἔχομεν, μία δ᾽ ἐπιστήμη ᾿ καθ᾽ ἁπάν- 
τῶν ἐστίν" ἄλλοι δὲ περὶ τὰς ἔριδας διατρίβουσι τὰς οὐ- 
δὲν μὲν ὠφελούσας, πρώγματα δὲ παρέχειν τοῖς πλησιώ- 

3 ζουσι δυναμένας. ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν ἑώρων νεωστὶ τὴν περιερ-- 
γίαν ταύτην ἐν τοῖς λόγοις ᾿᾿ ἐγγεγενημένην καὶ τούτους 

" ἐπὶ τῇ καινότητι τῶν εὑρημένων φιλοτιμουμένους, οὐκ ἂν 
ὁμοίως ἐθαύμαζον ὁ αὐτῶν γῦν δὲ τίς Ῥ ἐστιν οὕτως ὑψι- 

μαθὴς ὅ ὅστις οὐκ οἶδὲ Πρωταγόραν καὶ τοὺς κατ᾽ ἐκεῖνον ο 
τὸν χρόνον γενομένους σοφιστάς, 

πολὺ " τούτων πραγματωδέστερω συγγρώμματα κατέ- 

4λιπὸν ἡμῖν; πῶς γὼρ ἄν τις ὑπερβάλοιτο Γοργίαν τὸν 

ὅτι Ἰ καὶ τοιαῦτα καὶ 

,ὔ ἶ Εἰσί---3 συγγραμ.} Hæc co- 
dicis G. primam faciunt pagi- 
nam suntque lectu ditficillima. 
Codicis Ὁ. recentius est folium 
primum (1 Εἰσί--- 14. ἐφικέσθαι 
καί.) 

k δύ} δύω Ὁ. 
᾿ καθ᾿ ἁπάντων Ὁ. vulg. κατὰ 

᾿ πάντων. 

R ἐγγέγενημένην 6. vulg. γεγε- 

νημένην. 
ἢ ἐπὶ τῇ καινότητι G. vulg. ἐπὶ 

καινότητι. 
o αὐτῶν G. vulg. αὐτούς. 
Ρ ἐστιν οὕτως ὀψιμαθὴς G. vulg. 

οὕτως ὀψιμαθής ἐστιν. 
4 καὶ τοιαῦτα] καὶ τὰ τοιαῦτα D. 
τ τρύτων πρωγματωδέστερα G. 

vulg. τούτων ἔτι πραγματωδέστερα. 
ἢ 

τω Σ΄ Κῶ ΝΣ 

ΨΥ ΝΕ ΨῃΨ δ :.. 
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τολμήσαντα λέγειν ὡς οὐδὲν τῶν ὄντων ἔστιν, ἢ Ζήνωνα 
τὸν ταὐτὼ δυνατὰ " καὶ πάλιν ἀδύνατα πειρώμενον ἀπο- 
φαίνειν, " Μέλισσον, ὃ ὃς ἀπείρων τὸ πλῆθος π' ποφυκότων ἃ 

τῶν πρωγμάτων ὡς ἑνὸς ὄντος τοῦ παντὸς ἐπεχείρησεν 
δ ἀποδείξεις εὑρίσκειν; ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω φανερῶς ἐκείνων 

᾿ "επιδειξάντων ὅτι ῥάδιόν ἐστι περὶ ὧν ἄν τις πρόθηται 
ψευδὴ μηχανήσασθαι λόγον, ἔτι περὶ τὸν " τόπον τοῦτον 

διατρίβουσιν" οὺς ἐχρὴν ἀφεμένους ταύτης τῆς " τερθρείας, 209 
τῆς ἐν μὲν τοῖς λόγοις ἐξελέγχειν προσποιουμένης, ἐν δὲ 
τοῖς ἔργοις πολὺν ἤδη χρόνον ἐξεληλεγμένης, τὴν ἀλή- 

όφειαν διώκειν, καὶ περὶ τὰς πράξεις ἐν αἷς πολιτευόμεθα 
τοὺς συνόντας παιδεύειν, καὶ περὶ τὴν ἐμπειρίαν τὴν τού- 
τῶν γυμνάζειν, ἐνθυμουμένους ὅτι πολὺ — ἐστι περὶ 
τῶν χρησίμων ἐπιεικῶς διξάζειν ἢ ἥ περὶ τῶν ἀχρήστων 
ἀκριβῶς ἐπίστασθαι, καὶ μικρὸν προέχειν ἐν τοῖς με-Ὁ 
γάλοις μᾶλλον ἢ ἢ πολὺ διαφέρειν ἐν τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς 

ἡ μηδὲν πρὸς τὸν βίον ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γὰρ οὐδενὸς αὐ- 

τοῖς ἄλλου μέλει, πλὴν τοῦ χρηματίζεσθαι παρὰ τῶν 
γεωτέρων. ἔστι δ᾽ ἡ περὶ τὰς ἔριδας “ φιλοσοφία δυνα- 
μένη τοῦτο ποιεῖν" οἱ γὰρ μήτε τῶν " ἰδίων πω μήτε τῶν. 

κοινῶν φροντίζοντες τούτοις μάλιστα χαίρουσι τῶν λόγων, 
οἱ μηδὲ πρὸς ἕν χρήσιμοι τυγχάνουσιν ὄντες. 

8. Τοῖς μὲν οὖν τηλικούτοις πολλὴ συγγνώμη ταύτηνς 

ἔχειν τὴν διάνοιαν᾽ ἐπὶ γὰρ ἁπάντων τῶν πραγμάτων 
πρὸς τὰς περιττότητας " καὶ τὰς θαυματοποιίίας οὕτω 

5 καὶ πάλιν ἀδύνατα) οἵ. pr. ἃ. “μεγάλοις ἤ. ; 
t ἐπιδειξάντων αι. vulg. ἀπο- 5. φιλοσοφία G. vulg. φιλονεικία. 

δειξάντων. ὁ ἰδίων πω μήτε ἃ. vulg. ἰδίων 
Ὁ χόπον] τρόπον G. μήτε. 
* πτερθρείας. G.D. ceteri τερ- Ὁ καὶ τὰς θαυματοποιίας G. vulg. 

ΤΆ 
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διακείμενοι διατελοῦσι" τοῖς δὲ παιδεύειν προσποιουμέ- 
νοις ἄξιον ἐπιτιμῶν, ὅτι κατηγοροῦσι μὲν τῶν ἐπὶ “ τόϊς 
ἰδίοις συμβολαίοις ἐξαπατώντων καὶ μὴ δικαίως τοῖς 
λόγοις χρωμένων, αὐτοὶ δ᾽ ἐκείνων δεινότερα ποιοῦσιν. οἱ 
μὲν γὰρ ἄλλους τινὰς ἐζημίωσαν, οὗτοι δὲ τοὺς συνόντας 
μάλιστα βλάπτουσιν. d 

9. Τοσοῦτον δ᾽ ἐπιδεδωκέναι πεποιήκασι τὸ ψευδολογεῖν, 

ὥστ᾽ ἤδη τινές, ὁρῶντες τούτους ἐκ τῶν τοιούτων ὠφελου- 
μένους, τολμῶσι γράφειν ὡς ἔστιν ὁ τῶν πτωχευόντων 
καὶ. φευγόντων βίος “ ζηιλωτότερος ἢ ὁ τῶν ἄλλων ἀνθρώ- 

πῶν. καὶ ποιοῦνται τεκμήριον ὡς, εἰ περὶ πονηρῶν πρώτ 
γμάτων ἔχουσί τι λέγειν, “περί γε τῶν καλῶν κἀγαθῶν ε 

το ῥωδίως εὐπορήσουσιν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ πάντων εἶναι κατα- 
γελαστότατον τὸ διὼ ᾿τούτων τῶν λόγων ζητεῖν πείθειν 
ὡς περὶ τῶν πολιτικῶν ἐπιστήμην ἔχουσιν, ἐξὸν ἐν αὐτόϊς 

εἷς ἐπαγγέλλονται τὴν ὅ ἐπίδειξιν ποιέισθαϊ᾽ τοὺς γὰρ 

ἀμφισβητοῦντας τοῦ φρονεῖν καὶ φάσκοντας εἶναι σοφε- 
στὼς οὐκ ἐν τοὺς ἠμελημένοις ὑπὸ τῶν " ἄλλων, ἀλλ᾽ ἐν 210 
οἰς ἅπαντές εἰσιν ̓ ἀγτωγωνισταὶ προσήκει διαφέρειν καὶ 

11 κρείττους εἶναι τῶν ἰδιωτῶν. γῦν δὲ παραπλήσιον ποιοῦ- 

σιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις προσποιοῖτο κράτιστος εἶναι τῶν 
ἀθλητῶν, ἐνταῦθα καταβαίνων οὗ μηδεὶς ἂν ἄλλος ἀξιώ- 
σείεν. τίς γὼρ ἂν τῶν εὖ φρονούντων συμφορὼς ἐπαινέῖν᾽ 

ἐπιχειρήσειεν ; ; ἀλλὰ δῆλω ὅ ὅτι δὶ ἀσθένειαν ἐνταῦθα κα- 

12 ταφεύγουσιν. ἔστι γὰρ τῶν μὲν τοιούτων συγγραμμάτων Ὁ 
μία τις ὁδός, ἣν οὔθ᾽ εὑρεῖν οὔτε μαθεῖν οὔτε μιμήσασθαι 
δύσκολόν ἐστιν᾽ οἱ δὲ κοινοὶ καὶ πιστοὶ καὶ τούτοις ὅμοιοι 

᾿ς παῖς Ἰδίοις,συμβολαίοις G. vulg. τούτων τῶν λόγων] τοῦτον τὸν 
τοῖς συμβολαίοις. λόγον Ὦ. 

ὦ χηλωτότερος] ζηλώτερος α. ξ ἐπίδειξιν G. vulg. ἀπόδειξιν. 
5 περί γε τῶν καλῶν κἀγαθῶν G. Β ἄλλων ἀλλ᾽ G. νυΐσ. ἄλλων 

vulg. περὶ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν. Ἑλλήνων ἀλλ᾽. 

ὕχδι, να... να ὦ. Ὁ 
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τῶν λόγων διὰ πολλῶν ἰδεῶν καὶ καιρῶν δυσκαταμιαθή- 
τῶν εὐμσκονται. τε καὶ λέγωνται, καὶ τοσούτῳ. — 

τέραν ἔχουσι τὴν σύγθεσιν, ὅσῳ περ τὸ σεμνύνεσθαι τοῦ 

σκώπτειν καὶ τὸ σπουδάζειν τοῦ παίζειν ἐπιπονώτερόν 
΄βϑέστιν, σημέϊον δὲ μέγιστον᾽ τῶν μὲν γὰρ τοὺς βομβυ- 

ο λιοὺς καὶ τοὺς ἅλας καὶ τὰ τοιαῦτα βουληθέντων ἐπαι-ο 

γέϊν οὐδεὶς πώποτε λόγων ἠπόρησεν, οἱ δὲ περὶ τῶν ὁμολο- 
γουμένων ἀγαθῶν ἡ καλῶν ἢ τῶν διαφερόντων ἐπ᾽ ᾿ ἀρετῇ 
λέγειν ἐπιχειρήσαντες πολὺ καταδεέστερον τῶν ὑπαρχόν- 

τῴτων ἅπαντες εἰρήκασιν. οὐ γὰρ τῆς αὐτῆς γνώμης ἐστὶν 
ἀξίως εἰπεῖν περὶ ἑκατέρων αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν μεκρα 

᾿ ῥῴδιον τοῖς λόγοις ὑπερβαλέσθαι, τῶν δὲ χαλεπὸν τοῦ 

——— καὶ. περὶ μὲν τῶν δόξαν ἐχόντων 
σπάνιον — κὰ μηδεὶς πρότερον εἴρηκε, περὶ δὲ τῶν 

καὶ ταπεινῶν ὅ τι ἄν τις τύχη φθεγξάμενος, 
᾿ ἅπαν ἴδιόν ἐστιν. 58 
15. Διὸ καὶ τὸν γρώψναντα περὶ τῆς Ἑλένης ἐπαινῶ μά- 

λίστῶ τῶν εὖ λέγειν τι βουληθέντων, ὅτι περὶ τοιαύτης 

ἐμνήσθη γυναικός, ἢ καὶ τῷ γένει καὶ τῷ κάλλει καὶ τῇ 
ο δόξη σελὺ ὠήμγκει. οὐ μὴν ἀλλὼ καὶ τοῦτον μεκρόν τι 

ΜῊΝ φησὶ μὲν γὰρ ἐγκώμιον γεγραφέναι περὶ 
; τυγχάνει δ᾽ ἀπολογίαν εἰρηκὼς, ὑπὲρ τῶν ἐκείνη 6 

—— ἔστι δ᾽ οὐκ ἐκ τῶν αὐτῶν ἰδεῶν οὐδὲ Ξεὶ 

τῶν αὐτῶν Ἂ ἔργων ὁ λόγος, " ἀλλὼ πᾶν τοὐναντίον" ὠπο- 

λογέϊσθαι μὲν γὰρ προσήκει περὶ τῶν ἀδικεῖν αἰτίαν ειι 
ἐχόντων, ἐπαινεῖν δὲ τοὺς ἐπ᾿ ἀγαθῷ τινὶ διαφέροντας. 

1) Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ τὸ ῥῷστον ποιεῖν, ἐπιτιμᾶν τοῖς ἄλ- 

᾿ ἀρετῇ λέγειν G. vulg. ἀρετῇ τι τὰ ἔργων} om. G. 
ν, Ὁ ἀλλὰ αἂν G.D. vulg. ἀλλ᾽ 

κ ἃ 8.Ὁ. vulg. ὅ. ἅπαν. 
Ἰ φησὶ μὲν γὰρ [). vulg. φησὶ γάρ. 
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λοις μηδὲν ἐπιδεικνὺς τῶν ἐμαυτοῦ, πειράσομαι " περὶ 
τῆς αὐτῆς ταύτης εἰπέϊν, παραλιπὼν ἅπαντα τὰ τόϊς 

Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσομαι " τὴν ἀρχὴν 

ιϑτοῦ γένους αὐτῆς. πλείστων γὰρ ἡμιθέων 3 ὑπὸ Διὼς γεν- 

νηθέντων μόνης " ταύτης γυναικὸς πατὴρ ἠξίωσε κληθῆναι. Ὁ 
σπουδάσας δὲ μάλιστα περί τε τὸν ἐξ ̓ Αλκμήνης καὶ 
τοὺς ἐκ Λήδας, τοσούτῳ μᾶλλον Ἑλένην Ἡρακλέους προὐὺ- 
τίμησεν, ὥστε τῷ μὲν ἰσχὺν ἰσχὺν "ἔδωκεν, ἢ βίᾳ τῶν ἣ ἄλλων 

κρατεῖν δύναται, τῇ δὲ κάλλος ἀπένειμεν, ὃ καὶ τῆς ῥώ- 

19 μης αὐτῆς ἄρχειν πέφυκεν. εἰδὼς δὲ τὰς " ἐπιφανείας 

καὶ τὰς λαμπρότητας οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
πολέμων καὶ τῶν ἀγώνων γιγνομένας, * καὶ βουλόμενος ς 
αὐτῶν μὴ μόνον τὰ σώματ᾽ εἰς θεοὺς ἀναγαγεῖν ἀλλὰ καὶ 

τὰς δό ξας δειμρήστους καταλιπεῖν, τοῦ μὲν ἐπίπονον καὶ 

φιλοκίνδυνον τὶ τὸν βίον κατέστησε, τῆς δὲ περίβλεπτον καὶ οἷ 

20 περιμάχητον. τὴν φύσιν ἐποίησεν. καὶ πρῶτον μὲν Θησεύς, ὁ 

λεγόμενος μὲν Αἰγέως, γενόμενος δ᾽ ἐκ Ποσειδῶνος, ἰδὼν 

αὐτὴν οὔπω μὲν ἀκμάζουσαν, ἤδη δὲ τῶν ἄλλων διαφέρου- 

σῶν, τοσοῦτον ἡττήθη τοῦ κάλλους " ὁ κρατεῖν τῶν ἄλλων d 

εἰθισμένος, ὥσθ᾽ ὑπαρχούσης αὐτῷ καὶ πατρίδος μεγίστης 
καὶ βασιλείας ἀσφαλεστάτης ἡγησάμενος οὐκ ἄξιον εἷ- 
νώϊ ν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀγαθῶς ἄ ἄνευ * πρὸς, ἐκείνην 

41 οἰκειότητος, ἐπειδὴ παρὼ τῶν κυρίων οὐχ, οἱός τ᾽ ἦν αὐτὴν 

5 περ τῆς αὐτῆς G. D. νυῖρ. ὀ ἄλλων κρατεῖν Θ.Ὁ. νυ, ἄλ- 
περὶ αὐτῆς. λων ὡπάντων κρατεῖν. 

Ὁ τὴν ἀρχὴν. τοῦ]. τοιαύτην τοῦ υ. ἐπιφανείας καὶ τὰς λαμαρότη- 
α. τὴν ἀρχὴν τοῦ correctus D. τας G. D. νυΐρ. λαμπρότητας καὶ 

4 ὑπὸ Διὸς γεννηθέντων G.D. τὰς ἐπιφανείας. 
vulg. γεννηθέντων ὑπὸ Διός. Χ καὶ βουλόμενος) βουλόμενος D. 

τ ταύτης γυναικὸς G.D. vulg. Υ ἤδη G. vulg. εἴδει. 
ταύτης τῆς γυναικός. 5. ὃ κρατεῖν G. vulg. om. arti- 

5. ἔδωκεν} δέδωκεν G. D. culum. 
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λαβεϊν, ἀλλ᾽ " ἐπέμενον τήν τε τῆς παιδὸς ἡλικίαν καὶ 

τὸν χρησμὸν τὸν παρὼ τῆς Πυθίας, ὑπεριδὼν τὴν ἀρχὴν 

τὴν Τυνδάρεω, καὶ βατωφρονήσαις ἃ τῆς ῥώμης τῆς " Κά--ς 

στορὸος καὶ Πολυδεύκους, καὶ πάντων τῶν ἐν Λακεδαί- 

μονι δεινῶν ὀλιγωρήσας, βία λαβὼν αὐτὴν εἰς "Αφιδναν 

,“,τῆς Αττικῆς “κατέθετο, καὶ τοσαύτην χάριν ἔσχε Πει- 

ρίθῳ τῷ μετασχόντι τῆς ἁρπαγῆς, ὥστε βουληθέντος ai⸗ 

τοῦ μνηστεῦσωαι Κόρην τὴν Διὸς καὶ Δήμητρος, καὶ πα- 
ρωκαλοῦντος “ἃ αὐτὸν ἐπὶ “τὴν εἰς “Αἰδου κατάβασιν, 

ἐπειδὴ συμβουλεύων οὐχ, οἷός τ᾽ ἦν ἀποτρέπειν, προδήλου 21 
τῆς συμφορᾶς οὔσης ὅμως αὐτῷ συνηκολούθησε, γοεμίζων 

ὀφείλειν τοῦτον τὸν ἔρανον, μηδρὴς ἀποστῆναι τῶν ὑπὸ 
Πειρίθου ' προσταχβέντων ἀνθ᾽ ὧν ἐκεῖνος αὐτῷ συνεκινδύ- 
γευσεν. 

22 Εἰ μὲν οὖν ὁ ταῦτα πράξας εἷς ἣν τῶν τυχόντων ἀλλὰ 

μὴ τῶν πολὺ διενεγκόντων, οὐκ ἄν πω δῆλος ἦν ὁ λόγος, 

πότερον Ἑλένης ἔπαινος ἢ κατηγορία Θησέως, ἐστίν" γυγὺ 

δὲ τῶν μὲν ἄλλων τῶν εὐδοκιμησάντων εὑρήσομεν τὸν μὲν 

ἀνδρίας τὸν δὲ σοφίας τὸν δ᾽ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων 

μερῶν ἀπεστερημένον, τοῦτον δὲ μόνον ὅ οὐδενὸς ἐνδεᾶ γε- 
φανόμενον, ἀλλὼ παντελῆ τὴν ἀρετὴν κτησώμενον. Δοκεῖ 

δέ μοι " πρέπειν περὶ αὐτοῦ καὶ διὼ μακροτέρων εἰπεῖν" 
ἡγοῦμαι γὰρ ταύτην μεγίστην εἶναι πίστιν τοῖς βουλομέ- 

νοις Ἑλένην ἐπαινεῖν, ἣν ἐπιδείξωμεν τοὺς ἀγαπήσαντας 
ο΄ καὶ βαυμάσαντας ἐκείνην αὐτοὺς τῶν ἄλλων θαυμαστο-ς 

ο΄ ᾳαΔετέρους ὄντας. ὅσω μὲν γὰρ ἐφ᾿ ἡμῶν γέγονεν, εἰκότως ἂν 
ταῖς δόξαις ταῖς ἡμετέραις αὐτῶν διακρίνοιμεν, περὶ δὲ 

ἐπέμενον G.D. vulg. ἀνέμενον. ἅιδου. 
Ὁ Κάστορος) Κάστορός τε Ὦ. ἔ. προσταχθέντων G.D. vulg. 

᾿ΠΒ κατέθετο ἃ. Ὁ. vulg. ἐκόμισε. προσταττομένων. 
4 αὐτὸν οὔ. Οἱ 8. οὐδενὸς G.D. ceteri οὐθενός. 
5. τὴν εἰς ἽΑιδου G.D. ceteri τὴν δ πρέπειν} Accessit e G. D. 
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τῶν οὕτω παλαιῶν προσήκει τὸς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
εὖ φρονήσασιν ὁμονοοῦντας ἡμᾶς φαίνεσθαι. 

Κάλλιεστον μὲν οὖν ' ἔχω περὶ Θησέως τοῦτ᾽ εἰπεῖν, 

ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Ἡρακλέΐ γενόμενος " ἐνώμιλ- 
“ὅλον τὴν αὑτοῦ δόξαν πρὸς τὴν * κατέστησεν. οὐ γὰρ 

μόνον τοῖς ὅπλοις ἐκοσμήσαντο ' παραπλησίοις, ἀλλὰ ἃ 
καὶ τόϊς ἐπιτηδεύμασιν ἐχρήσαντο τοῖς αὐτόϊς, πρέποντα 
τῇ συγγενείω ποιοῦντες. ἐξ ἀδελφῶν " γὰρ γεγονότες, ὁ 
μὲν ἐκ Διὸς ὁ δ᾽ ἐκ Ποσειδῶνος, ἀδελφας καὶ τὰς ἐπι- 
θυμίας ἔ ἔσχον. μόνοι γὰρ οὗτοι τῶν προγεγενημένων ὑπὲρ 

47 τοῦ βίου δ τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἀβληταὶ κατέστησαν. συνέ- 

βη δὲ τὸν * ὀνομαστοτέρους καὶ μείζους, τὶ τὸν δ᾽ ὠφελι- 

μωτέρους “ καὶ τοῖς Ἕλλησιν οἰκειοτέρους ποιήσασθαι 
τοὺς κινδύνους. τῷ μὲν γὼρ Ἑὐρυσθεὺς προσέταττε τάς ε 

τε βοῦς τὰς ἢ ἐκ τῆς Ἐρυθείας 1 ἀγαγεῖν καὶ τὰ μῆλα. 
"τὼ τῶν Ἑσπερίδων ἐνεγκεῖν καὶ τὸν Κέρβερον ἀναγα- 
γεν καὶ τοιούτους "ἄλλους πόνους, ἐξ ὧν ἤμελλεν οὐ 

αϑτοὺς ἄλλους ᾿ ὠφελήσειν ἀλλ᾽ αὐτὸς κινδυνεύσειν" ὁ δ᾽ 
αὐτὸς αὑτοῦ κύριος ὧν τούτους " προνρεῖτο τῶν ἀγώνων, 213 

ἐξ ὧν λήμελλεν ἢ τῶν ἙἝἭ λλήνων ἢ τῆς 7 αὑτοῦ πατρίδος 

εὐεργέτης γενήσεσθαι. καὶ τόν τε ταῦρον τὸν ἀνεθέντα μὲν 

ὑπὸ Ποσειδῶνος, τὴν δὲ χώραν λυμαινόμενον, ὃν πάντες 

᾿ΞΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ.Χ, 

" ἔχω περὶ Θησέως τοῦτ᾽ εἰπεῖν 
G. D. vulg. περὶ Θησέως τοῦτ᾽ εἰπεῖν. 
ἔχω. 

Κ ἐνάμιλλον τὴν αὐτοῦ G. D. 
g. ἐφάμιλλον τὴν —* 
————— ceteri πα- 

ραπλησίως 
τῇ γὰρ, γεγονότες G. D. vulg. δὲ 

γεγονότες. 
π τοῦ τῶν G.D. vulg. τῶν, 
o καὶ τοῖς Ἕλλησιν οἰκειοτέρους 

om. D. 

Ρ ἐκ τῆς G. D. vulg. ἐξ. 
4 ἀγαγεῖν) ἄγειν α.ὮὉ. 
t τὰ τῶν Ἕσπερίδων G.D. ceteri 

τῶν Ἑ σπερίων. - 
5. ἄλλους πόνους G. D. vulg. πό- 
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οὐκ ἐτόλμων ὑπομένειν, μόνος χειρωσάμενος μεγώλου φό- 
βου καὶ " πολλῆς ἀπορίας τοὺς οἰκοῦντας τὴν πόλιν ἀπ- 

λρήλλαξεν' καὶ μετὰ ταῦτα Λαπίθαις σύμμωχος γενό- 
μενος " καὶ στρατευσάμενος ἐπὶ Κενταύρους τοὺς διφυεῖς, Ὁ 
" οἱ τάχει καὶ ῥώμη “ καὶ τόλμη διενεγκόντες τὰς μὲν 

ἐπόρθουν τὰς δ᾽ “ἤμελλον ταῖς δ᾽ ἠπείλουν τῶν πόλεων, 

εἰ τούτους μάχῃ νικήσας εὐθὺς μὲν αὐτῶν τὴν ὕβριν ἔπαυ- 
σεν, οὐ πολλῷ δ᾽ “ ὕστερον χρόνω τὸ γένος ἐξ ἀνθρώπων 

8οήἠφάνισεν. περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τὸ τέρας τὸ τρω- 

φὲν μὲν ἐν Κρήτη, ' γενόμενον δ᾽ ἐκ Πασιφάης τῆς Ἡλίου 
θυγωτρός" ᾧ κατὰ μαντείαν δασμὰὲν τῆς πόλεως δὶς 
ἑπτὼ παῖδας ἀποστελλούσης, ἰδὼν αὐτοὺς ἀγομένους α 

καὶ ἔ πανδημεὶ προπεμπομένους ἐπὶ θάνατον ἄνομον καὶ 
᾿ προῦπτον καὶ πενθουμένους ἔτι ζῶντας, οὕτως ἠγανάκτη- 

σεν ὥσθ᾽ ἡγήσατο κρεῖττον εἶναι τεθνάναι μᾶλλον ἢ " ζῆν 
ἄρχων τῆς πόλεως τῆς οὕτως οἰκτρὸν τοῖς ἐχβρόὶς φόρον 

31 ὑποτελεῖν ἠναγκασμένης. σύμπλους δὲ γενόμενος, καὶ 

κρατήσας φύσεως ἐξ ἀνδρὸς μὲν καὶ ταύρου μεμεγ μένης, 
τὴν δ᾽ ἰσχὼν ἐχούσης οἵαν προσήκει τὴν ἐκ ᾿ τοιούτων ἃ 

σωμάτων συγκειμένην, τοὺς μὲν παῖδας διασώσας τοῖς 
γονεῦσιν ἀπέδωκεν, τὴν δὲ πόλιν οὕτως ἀνόμου καὶ δεινοῦ 

καὶ " δυσαπαλλάκτου προστάγματος ἠλευθέρωσεν. 
42. ΑἈπορῶ δ᾽ ὃ τι χρήσωμαι τοῖς ἐπιλοίποις" ἐπιστὰς 

γὰρ ἐπὶ τὰ Θησέως ἔργα καὶ λέγειν ἀρξάμενος περὶ αὐ- 

2 πολλῆς ἀπορίας τοὺς α. D. vulg. ἴ ψενόμενο»} εμενὸν α. deleta 
μεγάλης ἀπορίας πάντας τούς. antea littera una. 

ἃ καὶ στρατευσάμενος) στρατευ- ἔ πανδημεὶ G. Ὁ. vulg. πάνδημον. 
α 

Ὁ οἱ τάχει G. vulg. οἱ καὶ τάχει. νυΐρ΄. ζῇν αἰσχρῶς ἄρχων. 
τ καὶ τόλμῃ] om. G. ἐ τοιούτων σωμάτων G.D. vulg. 

. ἃ ἤμελλον GD. vulg. ἔμελλον. σωμάτων τοιούτων. 
ὁ ὕστερον χρόνῳ τὸ (ἃ. Ὁ. vulg. Κ΄ δυσαπαλλάκτου)] δυσαπαῤάλ- 

ὕστερον τό, λακτου ἃ. 
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τῶν ὀκνῶ μὲν μεταξὺ παύσασθαι, καὶ παραλιπεῖν ' τήν 
τε Σκίρωνος καὶ Κερκύονος καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ς 

παρανομίαν, πρὸς οὺς ἀνταγωνιστὴς γενόμενος ἐκέϊνος 
πολλῶν καὶ μεγάλων συμφορῶν τοὺς Ἕλληνας ἀπήλ- 
λαξεν, αἰσθάνομαι δ᾽. ἐμαυτὸν ἔξω φερόμενον τῶν καιρῶν, 

“καὶ δέδοικα μή τισι δόξω περὶ τούτου μᾶλλον σπουδά- 
33 ζειν ἢ περὶ ἧς τὴν ἀρχὴν ὑπεθέμην. ἐξ ἀμφοτέρων οὖν 214 

τούτων αἱροῦμαι τὰ μὲν πλεῖστα παραλιπέϊν διὰ τοὺς 

δυσκόλως ἀκροωμένους, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ὡς ἂν δύνω- 
μαι συντομώτατα διελθεῖν, ἵνα τὰ μὲν ἐκείνοις τὼ δ᾽ 
ἐμαυτῷ χαρίσωμαι, καὶ μὴ παντάπασιν ἡττηβῶ τῶν εἰ- 
— φθονεῖν καὶ τοῖς λεγομένοις ἅπασιν ἐπιτιμῶν. 

34 Τὴν μὲν οὖν ἀνδρίαν ἐν τούτοις ἐπεδείξατο τοῖς ἔργοις, 

ἐν οἷς αὐτὸς καθ᾽ αὑτὸν ἐκινδύνευσε, τὴν δ᾽ ἐπιστήμην ἣν 

εἶχε πρὸς τὸν πόλεμον, ἐν ταῖς μάχαις ἐν αἷς μεθ᾿ ὅλης Ὁ 
τῆς πόλεως ἠγωνίσατο, τὴν δ᾽ εὐσέβειαν τὴν πρὸς τοὺς 

θεοὺς ἔν τε ταῖς ᾿Αδράστου καὶ ταῖς τῶν παίδων τῶν 

Ἡρακλέους ἱκετείωις (τὡς μὲν γῶρ. μάχῃ νικήσας Πε- 
; λοποννησίους διέσωσε, τῷ δὲ τοὺς ὑπὸ " τῇ Καδμείᾳ τε- 

λευτήσαντας * Θηβαίων θάψαι παρέδωκε,» τὴν δ᾽ 

ἄλλην ἀρετὴν ἢ καὶ σωφροσύνην ἐν τε τόϊς προειρημένοις 

35 καὶ μάλιστ᾽ ἐν οἷς τὴν πόλιν διώκησεν. ὁρῶν γὰρ τοὺς ς 

βίᾳ τῶν πολιτῶν “ ζητοῦντας ἄρχειν ἑτέροις δουλεύοντας, 

καὶ τοὺς ἐπικίνδυνον τὸν βίον τοῖς ἄλλοις καθιστάντας 

αὐτοὺς περιδεῶς ζῶντας καὶ πολεμεῖν ἀναγκαζομένους 

μετὼ μὲν Ῥ τῶν πολιτῶν πρὸς τοὺς πολεμίους, μετὰ δ᾽ 

1 τήν τε Σκίρωνος G.D. vulg. o ζητοῦντας ἄρχειν G.D. vulg. 
τὴν Σκείρωνος. ἄρχειν ζητοῦντας. 

. πὲ τῇ Καδμείᾳ G. D. vulg. τὴν Ρ τῶν πολιτῶν----πολεμίους, μετὰ 
Καδμείαν. ᾿ δ᾽ ἄλλων τινων G.D. vulg. τῆς πό- 

Ὁ καὶ σωφροσύνην G.D. vulg. λεως---ἐπιστρατευομένους, μετ᾽ ἄλ- 
καὶ τὴν σωφροσύνην. λων δέ τινων. 
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36 ἄλλων τινῶν πρὸς τοὺς συμπολιτευομένους, ἔτε δὲ συλῶν- 

τὰς μὲν τὼ τῶν θεῶν, “ ἀποκτείνοντας δὲ τοὺς Ξρνώνω; 9 

᾿ τῶν πολιτῶν, ἀπιστοῦντας δὲ τόϊς οἰκειο τοις, οὐδὲν δὲ 

᾿ῥαθυμότερον ζῶντας τῶν ἐπὶ θανώτω συνειλημμι 

τὼ μὲν ἔξω ζηλουμένους, αὐτοὺς δὲ πὰρ αὑτοῖς μᾶλλον 
37 τῶν ἄλλων λυπουμένους [( γάρ ἐστιν ἄλγιον ἢ " ζῆν Ὁ 

δεδιότα μή τις αὐτὸν τῶν παρεστώτων ἀποκτείνη, καὶ 
μηδὲν ἧττον φοβούμενον τοὺς φυλάττοντας ἢ τοὺς ἐπι- 

βουλεύοντας ) τούτων ἁπάντων καταφρονήσας, καὶ νο- 
μίσας οὐκ ἄρχοντας ἀλλὼ νοσήματα τῶν πόλεων εἶναι 

τοὺς τοιούτους, " ἐπέδειξεν ὅτι " ῥάδιόν ἐστιν ἅμα τυραννεῖν 
καὶ μηδὲν " χεῖρον διακεῖσθαι τωρ ξ ἢ σου πολιτευομένων. e 

* πρῶτον μὲν τὴν πόλιν σποράδην" καὶ κατὰ κώμας 

* οἰκοῦσαν εἰς Υ ταὐτὸ συναγαγὼν τηλικαύτην ἐποίησεν, Ἢ 

ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ χρόνου μεγίστην τῶν 215 
Ἑλληνίδων εἶναι" μετὰ δὲ ταῦτα κοινὴν τὴν πατρίδα 

καταστήσας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν " συμπολιτευομένων 
39 ἐλευθερώσας, ἐξ ἴσου τὴν ἅμιλλαν αὐτοῖς περὶ " τῆς ἀρε- 

τῆς ἐποίησε, πιστεύων μὲν ὁμοίως αὐτῶν προέξειν ἀσκούν- 
“τῶν ὥσπερ ἀμελούντων, εἰδὼς δὲ τὰς τιμὰς ἡδίους οὔσας 

τὰς παρὼ τῶν μέγα φρονούντων ἢ τὰς παρὰ τῶν δουλευ- 

Ὁ τοσούτου δ᾽ ἐδέησεν ἀκόντων τι ποιεῖν τῶν πολι- Ὁ 4οόντων. 

τῶν, ὥσθ᾽ ὁ μὲν τὸν δῆμον καθίστη κύριον τῆς πολιτείας, 
οἱ δὲ μόνον αὐτὸν ἄρχειν ἠξίουν, ἡγούμενοι πιστοτέραν καὶ 

“ ἀποκτείνοντας G. D. vulg. ἀ- 2 συμπολιτενομένων G.D. vulg. 
ποκτιννύντας. πολιτευομένων. ; 

᾿ ζῇν δεδιότα (ἃ. vulg. ζῇν ἀε ἡ τῆς ἀρετῆς G.D. νυ]ρ. τὴν 

δεδιότα. ἀρχήν. 
5. ἐπέδειξεν G. vulg. ἀπέδειξεν. Ὁ πρσούτου G.D. ille quidem 
τ ῥάιδιον G.D. vulg. — ante deletam litteram unam, 

ες 5. χεῖρον] ἧττον, γρ. χεῖρον, Ὁ. quam * 6886 δ᾽ : vulg. το- 
ἢ οἰκοῦσαν οἰκουμένην Ὁ). σοῦτον non addita particula. 
Υ ταντὸ G. D. vulg. ταὐτόν. 



,88 ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ. Οκ.Χ 
* 

— 

κοινοτέραιν. —ã— ἀνκείνου μοναρχίαν τῆς αὑτῶν J 
κρατίας. οὐ γάρ ὥσπερ ἐτέροι τοὺς μὲν πόνους ἄλλοις 

προσέταττε, τῶν δ᾽ ἡδονῶν αὐτὸς μόνος ἀπέλαυεν, ἀλλ 
τοὺς μὲν κινδύνους ἰδίους ἐ ἐποιεῖτο, τὰς δ᾽ ὠφελείας, ἅπα- 

41 σιν εἰς τὸ κοινὸν ἀπεδίδου. καὶ γάρ τοι διετέλεσε τὸν 

τ βίον οὐκ ἐπιβουλευόμενος ἀλλ᾽ ἀγαπώμενος, οὐδ᾽ “ἐπακ- 
τῷ δυνάμει τὴν ἀρχὴν διαφυλάττων, ἀλλὰ τῇ τῶν πολι- 

τῶν εὐνοία δορυφορούμενος, τῇ μὲν ἐξουσίᾳ τυρώννῶν, ταῖς 
δ᾽ εὐεργεσίας. δημαγωγῶν. οὕτω γὰρ νομέμως. καὶ κα- 
λῶς διῴκει τὴ τὴν πόλιν, ὥστ᾽ ἔτι καὶ γὺν ἔχγος τῆς- ἐκείνου 

πραότητος ἐν τοῖς ἤθεσιν ἡμῶν κὰἀταλελεῖφθαι. 

42. Τὴν δὴ γεννηθέσαν μὲν ὑπὸ Διός, κρατήσασαν δὲ τοι- 
αὐτήης ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης, πῶς οὐκ ἐπαινέϊν χρὴ καὶ ἃ 

τιμῶν καὶ νομίζειν πολὺ τῶν πώποτε γενομένων διενεγ- 

κεῖν ; οὐ γὰρ δὴ μάρτυρά γε πιστότερον οὐδὲ κριτὴν ἱκα- 
νώτερον ἕξομεν ἐπαγαγέσθαι περὶ τῶν “Ἑλένη προσόντων J 

43 ἀγαθῶν τῆς Θησέως διανοίας. ἵνα δὲ μὴ δοκῶ " δ᾽ ἀπο- . 

ρίαν περὶ τὸν αὐτὸν τόπον διατρίβειν, μηδ᾽ ἀνδρὸ' ἑνὸς 
δόξῃ καταχρώμενος ἐπαινεῖν αὐτήν, βούλομαι καὶ περὶ 
τῶν ἐχομένων διελθεῖν. 6 

44 Μετὰ γὰρ τὴν Θησέως εἰς “Αἰδου κατάβασιν ἐπαν- 

ελβούσης αὐτῆς εἰς Λακεδαίμονα καὶ πρὸς τὸ “ μνή- 

᾿ στεύεσθαι λαβούσης ἡλικίαν, ᾿ ἅπαντες οἱ τότε βασε- 

λεύοντες καὶ ὅ δυναστεύοντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον 
περὶ αὐτῆς. ἐξὸν γὰρ αὐτοῖς λαμβάνειν ἐν ταῖς αὑτῶν χιό 
πόλεσι γυναῖκας τὰς πρωτευούσας, ὑπεριδόντες τοὺς οἷ- 

ς: ἐπακτῷ 6.Ὁ. vuls. ἐπεισάκτῳ. — ⸗ 
ἃ de ἀπορίαν περὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἅπαντες} om. ῬΓ. 6. 
G. D. vulg. περὶ τὸν αὐτὸν τόπον δι᾽ s δυναστεύοντες τὴν ἃ. vulg. 
— δυναστεύοντες ἐν ταῖς πόλεσι τήν. 
——— G. D. vulg. μνη- 
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45 κοι γάμους " ἦλθον ἐκείνην —————— οὕπω δὲ κε- 
κριμένου τοῦ μέλλοντος, αὐτῇ ἐρριρωρε αν ον ἀλλ᾽ ἔτι κοι- 

γῆς τῆς τύχης οὔσης, οὕτω πρόδηλος ἦ ἥν " ἅπασιν ἐσομένη 
περιμάχητος, ὥστε συνελθόντες πίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις 
ἡ μὴν βοηθήσειν, εἴ τις ἀποστεροίη τὸν ἀξιωθέντα λαβεῖν 

αὐτήν, νομίζων ἕκαστος ' τὴν ἐπικουρίαν ταύτην αὑτῶν 

46 παρασκευάζειν. τῆς μὲν οὖν ἰδίας ἐλπίδος πλὴν ἑνὸς 
ἀνδρὸς ἅπαντες ἐψεύσθησαν, τῆς δὲ κοινῆς δόξης " ἧς 

ἔσχον περὶ ἐκείνης, οὐδεὶς αὐτῶν διήμαρτεν. οὐ πολλοῦ 

γὰρ χρόνου διελθόντος, " γενομένης ἐν “ θεοῖς περὶ κάλ- 
λους ἔριδος ἧς ̓ Αλέξανδρος ὁ Πριάμου κατέστη κριτής, 
καὶ διδούσης Ἥρας μὲν ἁπάσης αὐτῷ ἢ τῆς ᾿Ασίας βα- 
σιλεύειν, ᾿Αθηνᾶς δὲ κρατεῖν “ ἐν τοῖς πολέμοις, ᾿Αφροδί- 

47 τῆς δὲ τὸν γάμον τὸν Ἑλένης, τῶν μὲν σωμάτων οὐ δὺ--ς 
νηθεὶς λαβεῖν διώγνωσιν, ἀλλ᾽ ἡττηθεὶς τῆς τῶν θεῶν 
ὄψεως, τῶν δὲ δωρεῶν ἀναγκασθεὶς γενέσθαι κριτής, εἴ- 

Ν » Ἀ ΄ » — 

Aecro τὴν οἰκειότητα " τὴν Ἑλένης ἀντὶ τῶν ἄλλων ὡπάν- 
Σ Ν — — — 
τῶν, οὐ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀποβλέψας, :----" καίτοι καὶ τοῦ- 

ro τοῖς εὖ φρονοῦσι πολλῶν αἱρετώτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως 
οὐκ ἐπὶ τοῦθ᾽ ὥρμησεν, ἀλλ᾽ ἐπεθύμησε Διὸς ἡ γενέσθαι 

48 κηδεστής, νομίζων πολὺ μείζω καὶ καλλίω ταύτην εἶναι 

τὴν τιμὴν ἢ τὴν τῆς ᾿Ασίας βασιλείαν, καὶ μεγάλας μὲνὰ 

ἀρχὼς καὶ δυναστείας καὶ φαύλοις ἀνθρώποις ποτὲ " πα--. 

Ὁ ἦλθον ἐκείνην G.D. vulg. ἦλθον Ρ τῆς ᾿Ασίας βασιλεύειν α.Ὦ. 
ὡς ἐκείνην. vulg. βασιλείαν τῆς ᾿Ασίας. 

ἱ συνοικήσειν G. D. vulg. συνοικεῖν. 4 ἐν τοῖς πολέμοις G. D. νυ]ρ,. ἐν 
κ ἅπασιν ἐσομένη G.D. vulg. πολέμοις. 

ἅπασιν ἀνθρώποις ἐσομένη. τὴν Ἑλένης G. D. vulg. τῆς 
' πὴν ἐπικουρίαν ταύτην αὑτῷ G. 
— ταύτην τὴν ἐπικουρίαν 

— vulg. ἥν. 
Ὁ γενομένης G. D. vulg. καὶ γε- 

νομένης. 
ο θεοῖς G.D. vulg. θεαῖς. 

VOL. 11, 

Ἕλέ Ἶ 

δ καίτοι καὶ τοῦτο G.D. vulg. 
— νάνι, 

τ ψενέσθαι κηδεστὴς ἃ. vulg. 
— 27 

παραγίγνεσθαι G.D. vulg. 
— — 

υ 
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ραγίγνεσθαι, τοιαύτης δὲ γυναικὸς οὐδένα, τῶν *— 
μένων ἀξιωθήσεσβαι, πρὸς δὲ τούτοις, οὐδὲν ἂν ᾿κτήμα 
κάλλιον καταλιπεῖν τοὺς παισὶν ἥ παρασκευάσας αὐ- 

τοῖς, ὅπὼς ἡ μὴ μόνον πρὸς πατρὸς ἀλλὼ καὶ πρὸς μη- 
4οτρὸς ἀπὸ Διὸς ἔσονται γεγονότες. ἠπίστατο γὰρ τὰς 

μὲν ἄλλας εὐτυχίας τ ταχέως μεταπιπτούσας, τὴν δ᾽ 
εὐγένειαν ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς παραμένουσαν, ὥστε ταύτην μὲν e 
τὴν αἵρεσιν ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ γένους ἔσεσθαι, τὰς δ᾽ ἑτέ- 

ρῶς δωρεὰς ὑπὲρ τοῦ χρόνου μόνον τοῦ καθ᾽ " αὑτόν. 
50 Τῶν μὲν οὖν εὖ φρονούντων οὐδεὶς ἂν τόϊς λογισμόϊς 

τούτοις ἐπιτιμήσειεν, τῶν δὲ μηδὲν πρὸ τοῦ πρώγματος “1 
ἐνθυμουμένων ἀλλὰ τὸ συμβαῖνον μόνον " σκοπουμένων 
ἤδη τινὲς ἐλοιδόρησαν αὐτόν" ὧν τὴν ἄνοιαν ἐξ ὧν ἐβλα- 

51 — περὶ ἐκείνου ῥάδιον ἅπασι καταμαθεῖν. πῶς 
γὰρ οὐ “καταγέλαστον πεπόνθασιν," εἰ τὴν αὑτῶν φύσιν 

ἱκανωτέραν εἶναι νομίζουσι τῆς ὑπὸ τῶν θεῶν προκριθείσης: 

οὐ γὰρ “ δή που, περὶ ὧν εἰς τοσαύτην ἔριν κατέστησαν, 
τὸν τυχόντα διωγνῶναι κύριον ἐποίησαν, ἀλλὼ δῆλον ὅτε Ὁ 

τοσαύτην ἔσχον σπουδὴν “ ἐκλέξασθαι κριτὴν τὸν βέλτι- 

στον, ὅσην ἷ περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐπιμέλειαν ἐποιή- 
φασαντο. χρὴ δὲ σκοπεῖν ὁποιός τις ἦν καὶ δοκιμάζειν αὐ- 

τὸν οὐκ ἐκ τῆς ὀργῆς ὅ τῆς τῶν ἀποτυχρυσῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 

ἅπασαι βουλευσάμεναι προείλοντο τὴν ἐκείνου διάνοιαν. 
κακῶς μὲν γὰρ παθεῖν ὑπὸ τῶν κρειττόνων οὐδὲν κωλύει 

καὶ τοὺς μηδὲν ἐξημαρτηκότας" τοιαύτης δὲ τιμῆς τυ- 
ῃ 

x κτῆμα κάλλιον α.Ὦ. vulg. ς καταγέλαστον---αὑτῶν G. D. 
κάλλιον κτῆμα. - vulg. καταγελαστότατον----:αυτῶν. 

Υ̓ μὴ μόνον πρὸς πατρὸς ἀλλὰ καὶ d δή που----ἔριν G.D. νυ]ρ. δὴ---- 
G. D. vulg. καὶ πρὸς πατρὸς καί. φιλονεικίαν. 

2 ταχέως] εὐχερῶς rec. γ0. Ὁ. ς ἐκλέξασθαι κριτὴν GD. vulg. 
ἃ αὑτὸν G. D. vulg. ἑαυτόν. κριτὴν ἐκλέξασθαι. 
Β΄ σκοπουμένων G. D. vulg. σκο- Γ περὶ περ Ὦ 

πούντων. Ε τῆς τῶν G.D. vulg. τῶν. 

ΝΥΝ .ν..Ὁ 
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χεῖν ὥστε. θνητὸν ὄντα. θεῶν γενέσθαι κριτήν, οὐχ, οἷόν τεο 

μὴ οὐ " τὴν πολὺ τῇ γνώμη διαφέροντα. 
Θαυμάζω δ᾽ εἴ τις οἴεται κακῶς βεβουλεῦσθαι τὸν 

μετὰ ταύτης ζῆν ἑλόμενον, ἧς ἕνεκα πολλοὶ τῶν ἡμιθέων 

ἀποθνήσκειν ἠθέλησαν. πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἦν ἀνόητος, εἰ 

"τὼς θεὼς εἰδὼς περὶ κάλλους φιλονεικούσας αὐτὸς 
κάλλους. κατεφρόνησε, καὶ μὴ ταύτην ἐνόμισε μεγίστην 
εἶναι τῶν δωρεῶν, περὶ ἧς κἀκείνας ἑώρα μάλιστα σπου- 
δαζούσας ; 

54 Τίς δ᾽ ἂν τὸν γάμον τὸν Ἑλένης ὑπερεῖδεν, ἧς ἁρπα-ἃ 

σθείσης οἱ μὲν Ἕλληνες οὕτως ἠγανάκτησαν ὥσπερ ὅλης 

τῆς Ἑλλάδος πεπορβημένης, οἱ δὲ βάρβαροι τοσοῦτον 
ἐφρόνησαν ὅσον περ ἂν εἰ πάντων ἡμῶν ἐκράτησαν. δῆλον 

55 δ᾽ ὡς ἑκάτεροι διετέθησαν᾽ πολλῶν γὰρ αὐτόὶς πρότερον 
ἐγκλημάτων γενομένων ' περὶ μὲν τῶν ἄλλων. ἡσυχίαν 
" ἥγον, ὑπὲρ δὲ ταύτης " τηλικοῦτον συνεστήσαντο πόλε- 

μον οὐ. μόνον τῷ μεγέθει τῆς ὀργῆς, ἀλλὰ καὶ τῷ μήκει ες 
τοῦ χρόνου καὶ τῷ πλήθει τῶν παρασκευῶν, ὅσος οὐδεὶς 

σόπώποτε γέγονεν. ἐξὸν δὲ τοῖς μὲν ἀποδοῦσιν Ἑλένην ἀπ- 
ἡλλώχβαι τῶν παρόντων κακῶν, τὸς δ' ἀμελήσασιν χιδ,᾽ 

ἐκείνης ἀδεῶς οἰκεῖν τὸν ἐπίλοιπον χρόνον, οὐδέτεροι ταῦτ᾽ 
ἠθέλησαν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν περιεώρων καὶ πόλεις ἀναστάτους 
γιγνομένας καὶ τὴν χώραν. πορθουμένην, ὥστε μὴ προ- 
ἔσθαι “ τοὺς. Ἕλλησιν αὐτήν, οἵ δ᾽ ἡροῶντο μένοντες ἐπὶ 
τῆς ἀλλοτρίας καταγηράσκειν καὶ μηδέποτε τοὺς ἢ αὖ- 
τῶν ἰδεὶν μᾶλλον ἢ ̓κείνην καταλιπόντες εἰς τὰς αὑτῶν 

' Ἀ φὸν} om. pr. D. —— ——— 
—— ὁ Ταῖς “Ἕλλησιν 
Κ᾿ τὰς — ———— τοὺς αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν. 

- Ρ αὑτῶν----κείνη»---αὐτῶν G. D. 
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57 πατρίδας "“ ἐπανελθεῖν. καὶ ταῦτ᾽ ἐποίουν οὐχ ὑπὲρ ᾿Αλε-"Ὁ 
ξάνδρου καὶ Μενελάου φιλονεικοῦντες, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὑπὲρ 
τῆς ᾿Ασίας οἱ δ᾽ ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης, νομίζοντες, ἐν ὅπο- 

τέρω τὸ σῶμα ̓  τοὐκείνης κατοικήσειε, ταύτην "εὐδαιμονε- 

στέραν τὴν χώραν ἔσεσθαι. 

58 Τοσοῦτος δ᾽ ἔρως ἐνέπεσε τῶν πόνων καὶ τῆς στρα- 

τείας ἐκείνης οὐ μόνον τὸς Ἕλλησι καὶ τὸς βαρβάροις 
ἀλλὼ καὶ τοῖς θεοῖς, ὥστε οὐδὲ τοὺς ἐξ αὐτῶν γεγονότας 

59 ἀπέτρεψναν τῶν ἀγώνων τῶν περὶ Τροίαν, ἀλλὰ Ζεὺς μὲν ς 

"προειδὼς τὴν Σαρπηδόνος εἱμαρμένην, " Ἠὼς δὲ τὴν 
Μέμνονος, Ποσειδῶν δὲ τὴν Κύκνου, Θέτις δὲ τὴν ᾿Αχιλ- 

λέως, ὅμως αὐτοὺς συνεξώρμησαν καὶ " συνέπεμνψαν, 
ε 7 , ᾽ »“» Υ᾿ 7 ΄ , 

ἡγούμενοι κάλλιον αὐτοῖς εἰνῶι τεθνάναι μωχομενοις περὶ 

τῆς Δὼς θυγατρὸς μᾶλλον ἢ ζῆν ἀπολειφθεῖσι τῶν περὶ 
60 ἐκείνης κινδύνων. καὶ τί δέ θαυμάζειν ἃ περὶ τῶν παίδων 

ο΄ Υ διενοήθησαν ; αὐτοὶ γὰρ πολὺ μείζω καὶ δεινοτέρων ἐποι- 

ἥσαντο " παράταξιν τῆς πρὸς Γίγαντας αὐτόϊς γενομέ- ἃ 
γης᾽ πρὸς μὲν γὰρ ἐκείνους μετ᾽ ἀλλήλων ἐμαχέσαντο, 

ἃ... ὍΝ 7 * 2 — 
περὶ δὲ ταύτης πρὸς σφᾶς αὐτοὺς ἐπολέμησαν. 

6ι Ἑὐλόγως δὲ κἀκεῖνοι ταῦτ᾽ ἔγνωσαν, κἀγὼ τηλικαύ- 
ταις ὑπερβολαῖς ἔχω χρήσασθαι περὶ αὐτῆς" κάλλους 

γὰρ πλέϊστον μέρος " μετέσχεν, ὃ σεμνότατον καὶ τιμιώ- 

τατον καὶ θειότατον τῶν ὄντων ἐστίν. ῥάδιον δὲ " γνῶναι 
δαετὴν δύναμιν αὐτοῦ" τῶν μὲν γὰρ ἀνδρίας ἢ σοφίας ἢ δὲ- 6 

4 ἐπανελθεῖν} ἀπελθεῖν α.Ὦ.. * συνέπεμψαν G.D. vulg. συν- 
—— 

5 εὐδαιμονεστέραν τὴν χώραν ἃ. Υ διενοήθησαν G.D. νυϊρ. ἔγνω- 
Ὁ. νυρ. τὴν χώραν εὐδαιμονεστέραν. σαν. 

ἐς πρρειδὼς)ὴ Prepositionem ἃ 5. παράταξιν---ἤγαντας G. D. 
correctore habet G. fuisse vide- σνιυῖΐρ. τὴν παράταξιν---τοὺς Γΐγαν- 
tur δείδω. τας. : 

Ὁ Ἠὼς) Ἥρα D. et correctus 5 μετέσχεν α.Ὁ. vulg. μετέ- 
G. qui quid pr. habuerit, non σχηκεν. 
liquet. τῆν Ὁ γνῶναι, G. D. νυὶρ. διαγνῶναι. 
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καιοσύνης “μὴ μετεχόντων πολλὰ φανήσεται τιμώμενα 
μᾶλλον ἢ τούτων ἕκαστον, τῶν δὲ κάλλους ἀπεστερημές- 

νων οὐδὲν εὑρήσομεν ἀγωκήμεν, 4 ἀλλὰ πάντα κατα- 
φρονούμενα πλὴν ὅσα ὁ ταύτης τῆς ἰδέας κεχοινόνηκε, 

καὶ τὴν ἀρετὴν διὼ τοῦτο μάλιστ᾽ εὐδοκιμοῦσαν, Ἢ ὅτι 

4. κάλλιστον τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐ ἐστίν. Τγοίη δ᾽ ἄν τις 

κἀκεῖθεν ὅσον διαφέρει τῶν ὄντων, ἐξ ὧν αὐτοὶ διατιβέ- “17 
μεθα πρὸς ἕκαστον αὐτῶν. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων, ὧν ἂν 
ἐν χρεία γενώμεθα, τυχεῖν μόνον βουλόμεθα, περαιτέρω 
δὲ περὶ αὐτῶν οὐδὲν τῇ ψυχῇ προσπεπόνθαμεν" τῶν δὲ 
καλῶν ἔρως ἡμῶν ἐγγίγνεται, τοσούτω μείζω τοῦ " βού- 
λεσθαι ῥώμην ἔχων, ὅσῳ περ καὶ τὸ πρᾶγμα κρεῖττόν 

64 ἐστιν. καὶ τοῖς μὲν κατὰ σύνεσιν ἢ κατ᾽ ἄλλο τι προξ- 
. χουσι φθονωῶμεν, ἢ ν μὴ τῷ ποιεῖν ἡμᾶς εὖ καθ᾿ " ἑκά-"Ὁ 

στήν τὴν ἡμέραν ἱ προσαγάγωνται καὶ στέργειν σφας 

αὐτοὺς ἀνωγκάσωσι" τοῖς δὲ καλόϊς εὐθὺς ἰδόντες εὖνοι 
γιγνόμεθα, καὶ μόνους αὐτοὺς ὥσπερ τοὺς θεοὺς οὐκ 

ἀπαγορεύομεν θερωπεύοντες, ἀλλ᾽ ἥδιον δουλεύομεν τοῖς 
τοιούτοις ἢ τῶν ἄλλων ἄρχομεν, πλείω χάριν ἔχοντες 
τὸς πολλὼ προστάττουσιν ἢ τοῖς μηδὲν ἐπαγγέλλουσι. 

65 καὶ τοὺς μὲν "ὑπ᾿ ἄλλη τινὶ δυνάμει γιγνομένους λοιδο- 

ροῦμεν καὶ κόλακας ἀποκαλοῦμεν, τοὺς δὲ τῷ κάλλεις 
λατρεύοντας φιλοκάλους καὶ φιλοπόνους ' εἶναι νομίζο- 

66 μεν. τοσαύτη δ᾽ εὐσεβείᾳ καὶ προνοίᾳ χρώμεθα, περὶ τὴν 

βωμόν α ΜΝ Ῥίον. σοοθὰ,. 
sum aliquid ante μετεχόντων : α3.D. vulg. 
* μετεχόντων. — ἡμέραν. 

ἀλλὰ πάντα] ἀλλὰ καὶ πάτα ἰ προσαγάγωνται G. D. vulg. 
. ὕπροσ. ΟΝ : 

5 ταύτης τῆς ἰδέας G. D. vulg. Κ᾿ ὑπ᾿ 4.Ὁ. ceteri om. 
τῆς ἰδέας ταύτης. ὁ εἶναι νομίζομεν G.D. vulg. 

Γ ὅτι 6.Ὁ. . διότι. νομίζομεν εἶναι. 

υ 3 
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ἰδέαν τὴν τοιαύτην, ὥστε " καὶ τῶν ἐχόντων τὸ κάλλος 

τοὺς μὲν μισθαρνήσαντας καὶ κακῶς βουλευσαμένους 
περὶ τῆς αὑτῶν ἡλικίας μᾶλλον ἀτιμάζομεν ἢ τοὺς εἰς 
τὼ τῶν ἄλλων σώματ᾽ " ἐξαμαρτόντας᾽ ὅσοι δ᾽ ἂν τὴν 
αὑτῶν ὥραν διαφυλάξωσιν, ἄβατον τόϊς πονηρόϊςς ὥσπερ ἃ 
ἱερὸν ποιήσαντες, τούτους εἰς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον “ ὁμοίως 
τιμῶμεν ὥσπερ τοὺς ὅλην τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ἢ ποιή- 

σαντας. 
6) Καὶ τί δέϊ τὰς ἀνθρωπίνας δόξας λέγοντα διατρίβειν; 

ἀλλὼ Ζεὺς ὁ κρατῶν πάντων ἐν μὲν τόϊς ἄλλοις τὴν 

αὑτοῦ δύναμιν ἐνδείκνυται, πρὸς δὲ τὸ κάλλος ταπεινὸς 
"γιγνόμενος ἀξιοῖ πλησιάζειν. ᾿Αμφιτρύωνι μὲν γὰρ εἰ- 
κασθεὶς ὡς ᾿Αλκμήνην ἦλθε, χρυσὸς δὲ ῥυεὶς Δανάη συν- ᾿ 
ἐγένετο, κύκνος δὲ γενόμενος εἰς τοὺς Νεμέσεως κόλπους ε 
κατέφυγε," τούτῳ δὲ πάλιν ὁμοιωβεὲς Λήδαν ἐγύμφευσεν" 
ἀεὶ δὲ * τέχνης, ἀλλ᾽ οὐ μετὰ βίας θηρώμενος φαΐ- 

68 νετωῶι 5" τὴν φύσιν τὴν τοιαύτην. Τοσούτῳ δὲ μάᾶλλω 

προτετίμηται τὸ κάλλος παρ᾿ ἐκείνοις ἢ παρ᾿ ἡμῖν, ὥστε χιϑ 

καὶ ταῖς γυναιξὶ ταῖς “αὑτῶν ὑπὸ τούτου κρατουμέναις 
συγγνώμην ἔχουσι" καὶ πολλὰς ἄν τις ἐπιδείζειε τῶν 

69 ἀθανάτων, αἱ θνητοῦ κάλλους ἡττήθησαν, ὧν οὐδεμία λα- 

θέϊν τὸ γεγενημένον ὡς αἰσχύνην ἔχον ἐζήτησεν, ἀλλ᾽ ὡς 

καλῶν ὄντων τῶν πεπραγμένων ὑμνεῖσθαι μᾶλλον ἢ σίιω- 
πᾶσθαι περὶ αὐτῶν " ἐβουλήθησαν. μέγιστον δὲ τῶν εἰρη- 

μένων "τεκμήριον" πλείους γὼρ ἂν εὕροιμεν διὰ τὸ κάλλος Ὁ 

ν᾽ 

— 

τ καὶ τῶν ἐχόντων G. D. vulg. ᾿ γιγνόμενος G. D. ναὶς. γενό- 
καὶ αὐτῶν τῶν κεκτημένων. μενος. 

" ἐξαμαρτόντας G. D. vulg. ᾿ς 5. τὴν φύσιν τὴν τοιαύτην G.D. 
μαρτάνοντας. vulg. τὰς φύσεις τὰς τοιαύτας. 

9. ὁμοίως) Recepi 6 G. D. τ αὑτῶν G. D. vulg. ἑαυτῶν. 
Ρ ποιήσαντας G.D. vulg. μὰ Ὁ ἐβουλήθησαν G. D. vulg. ἠβου- 

σαντας. λήθησαν. 
4 πάντων G. Ὁ. vulg. ἁπάντων.  Φδἔ τεκμήριον] om. pr. G. 



Ρ. 218, ΕΛΕΝῊΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 295 

ἀθανάτους γεγενημένους ἢ διὼ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἁπά- 
σας. ᾿ 

70 ὯΩΟυν Ἑλένη τοσούτῳ πλέον ἔσχεν, ὅσῳ περ καὶ τὴν 

ὄψιν αὐτῶν διήνεγκεν. οὐ γὰρ μόνον ἀθανασίας ἔτυχεν, 

ἀλλὼ καὶ τὴν δύναμιν ἰσόθεον λαβοῦσα πρῶτον μὲν τοὺς 
ἀδελφοὺς ἤδη κατεχομένους ὑπὸ τῆς πεπρωμένης εἰς θεοὺς 
ἀνήγαγε, βουλομένη δὲ πιστὴν ποιῆσαι τὴν μεταβολὴν 

οὕτως αὐτοῖς τὰς τιμὰς ἐναργεῖς ἔδωκεν, ὥσθ᾽ ὁρωμένους 
ὑπὸ τῶν ἐν τῇ θαλάττη κινδυνευόντων σώζειν οἵ τινες ᾧν ο 

717 αὐτοὺς εὐσεβῶς " ἐπικαλέσωνται. μετὰ δὲ ταῦτα " το- 

σαύτην Μενελάῳ χάριν ἀπέδωκεν ὑπὲρ τῶν πόνων καὶ 

τῶν κινδύνων οὺς δὲ ἐκείνην ὑπέμεινεν, ὥστε τοῦ γένους 
ἅπαντος τοῦ Πελοπιδῶν διαφθαρώτος καὶ κακοῖς ἀν» 

κέστοις περιπεσόντος, οὐ μένον αὐτὸν τῶν συμφορῶν τού- 

των ἀπήλλαξεν, ἀλλὼ καὶ " θεὸν αὐτὸν ἀντὶ θνητοῦ ποιή- 

'΄σασα σύνοικον αὑτῇ καὶ πάρεδρον εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα 
γχκατεστήσατο. καὶ "“ τούτοις ἔχω τὴν πόλιν “ τὴν Σπαρ- 

τιωτῶν τὴν μάλιστω τὼ παλαιὰ διασώζουσαν ἔργῳ πα- 
ρασιχέσθαι μαρτυροῦσαν" ἔτ, γὰρ καὶ νῦν ἐν Θεράώπναις 

. τῆς Λακωνικῆς θυσίας αὐτοὶς ᾿ἁγίας καὶ πατρίας [ἀπο- 

τελοῦσιν οὐχ, ὡς ἥρωσιν, ἀλλ᾽ ὡς θεοῖς ἀμφοτέροις οὖσιν. 

3 8 ᾿Ενεδείξατο δὲ καὶ Στησιχόρῳ τῷ ποιητῇ τὴν ἑαυτῆς 

δύνωμιν" ὅτε μὲν γὰρ ἀρχόμενος τῆς — ἐβλασφήμησές 
τι περὶ αὐτῆς, ἀνέστη τῶν ὀφθαλμῶν " ἐστερημένος, ἐπειδὴ 

Υ αὐτοὺς εὐσεβῶς G. vulg. εὖὐσε- τῶν — 

βῶς αὐτούς. 9 ἁγίας καὶ πατρίας G. D. vulg. 
5. ἐπικαλέσωνται] κάτω κατακα- ** καὶ πατρίους. 

*2 α. Γ ἀποτελοῦσιν G. vulg. ἐπιτε- 
8. ποσαύτην Μενελάῳ GD. νυὶρ. λοῦσιν. 

Μενελάῳ τοσαύτην Ε ᾿Ενεδείξατο G. vulg. ἐπεδεί- 
Ὁ θεὸν αὐτὸν ἀντὶ G. D. vulg. ξατο, 

θεὸν ἀντί. Ὁ ἐστερημένος G. . ἀπεστε- 

Σ πούτς ἔχω] τούτοις ἂν ἔχω Ὁ. ρημένος. * 
ἃ τὴν Σπαρτιατῶν G.D. vulg. 

υ 4 
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δὲ γνοὺς τὴν αἰτίαν τῆς συμφορᾶς τὴν καλουμένην 
ῳδίαν ἐποίησε, πάλιν αὐτὸν εἰς τὴν αὐτὴν φύσιν κατέ- 

γάστησε. Λέγουσι δέ τινες καὶ τῶν Ὁμηριδῶν ὡς ἐπι- 
στᾶσα ' τῆς νυκτὸς Ὁμήρῳ ἢ προσέταξε ποιεῖν περὶ τῶν 
στρατευσαμένων ἐπὶ Τροίαν, βουλομένη τὸν ἐκείνων θάνα- 219 
τον ζηλωτότερον ἢ τὸν βίον ' τὸν τῶν ἄλλων καταστῆσαι" 

καὶ μέρος " μέν τι διὼ τὴν Ὁμήρου τέχνην, μάλιστα δὲ 
διὰ ταύτην οὕτως ἐπαφρόδιτον καὶ παρὼ πᾶσιν ὀνομα- 

στὴν αὐτοῦ γενέσθα: τὴν ποίησιν. 

5 Ὡςς οὖν καὶ δίκην " λαβέϊν καὶ χάριν ἀποδοῦναι δυ- 

νωμένην, τοὺς μὲν τοῖς χρήμασι προέχοντας ἀναθήμασι 
καὶ θυσίαις καὶ ταῖς ἄλλαις προσόδοις ἱλάσκεσθαι καὶ 
τιμῶν αὐτὴν χρή, τοὺς δὲ φιλοσόφους πειρσθαΐ τι λέ-" 
γειν περὶ αὐτῆς ἄξιον τῶν ὑπαρχόντων ἐκείνη" τοῖς γὰρ 

᾿ πεπαιδευμένοις πρέπει τοιαύτας ποιεῖσθαι τὰς ἀπαρχάς. 
γη6 Πολὺ δὲ πλείω τὰ παραλελειμμένα τῶν εἰρημένων 

ἐστίν. “ χωρὶς γὰρ τεχνῶν καὶ φιλοσοφιῶν καὶ τῶν ἄλ-- 
λῶν ὠφελειῶν, ἃς ἔχοι τις ἂν εἰς ἐκείνην καὶ τὸν πόλε- 

μὸν τὸν Τρωϊκὸν ἀνενεγκεῖν, δικαίως ἂν καὶ τοῦ μὴ δου- 

λεύειν ἡμᾶς τοῖς — Ἑλένην αἰτίαν εἶναι γομίζοι- ς 

77 μεν. εὑρήσομεν " γὰρ τοὺς Ἕλληνας “ δ αὐτὴν ὁμονοής 
σαντὰας καὶ κοινὴν στρατείαν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ποιη- 

σαμένους, καὶ τότε πρῶτον τὴν "Εὐρώπην τῆς ᾿Ασίας 

τρόπαιον στήσασαν᾽ ἐξ ὧν τοσαύτης μεταβολῆς ἐτύχο- 

μεν, ὥστε τὸν μὲν ἐπέκεινω χρόνον οἱ δυστυχοῦντες ἐν τόϊς 

ἱ τῆς νυκτὸς G.D. vulg. om. " οβῶν ΚΕΝ. vulg. λαμβάνειν. 
artieulum. 9 χωρὶς G. D. vuls. καὶ χωρίς. 

* προσέταξεν G. D. vulg. προσ- Ρ γὰρ τοὺς] γὰρ καὶ τοὺς D. 
τάξαι. 4 δι’ αὐτὴν α.Ὁ. vulg. διὰ ταύ- 

1 τὸν τῶν α.Ὦ. vulg. τῶν. τῆν. : 
τὰ μέν τι διὰ Ὦ. μὲν διὰ G. τ Εὐρώπην τῆς α. vulg. Εὐρώπην 

vulg. μέν τι καὶ διά, κατὰ τῆς. 
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78 βαρβάροις τῶν Ἑλληνίδων πόλεων " ἄρχειν ἠξίουν, καὶ 

Δαναὸς μὲν ἐξ Αἰγύπτου φυγὼν ἴΑργος κατέσχε, ; 

μος ἡ δὲ Σιδώνιος Θηβῶν ἐβασίλευσε, δὲ τὰς νή- ἃ 

σους κατῴκουν, Πελοποννήσου δὲ συμπάσης ὁ Ταντάλου 
Πέλοψ ἐκράτησεν, " μετὰ δ᾽ ἐκέϊνον τὸν πόλεμον τοσαύ- 
τήν ἐπίδοσιν τὸ γένος ἡμῶν ἔλαβεν, ὥστε καὶ πόλεις 

79 μεγάλας καὶ χώραν πολλὴν ἀφελέσθαι τῶν βαρβάρων. 
ἪΝν οὖν τινὲς βούλωνται ταῦτα " διεργάζεσθαι καὶ μηκύ- 
νειν, οὐκ ἀπορήσουσιν ἀφορμῆς ὅθεν Ἑλένην ἔξω τῶν εἰρη- 

μένων ἕξουσιν ἐπαινεῖν, ἀλλὼ ᾿ πολλοῖς καὶ καινοῖς λό- 
γοῖς ἐντεύξοντωι περὶ αὐτης". 

τὶς. * 

IA. 

—— ΒΟΥΣΙΡΙΣ: τῳ. 

" ΠΟΘΕΣΙῚΣ ΤΟΥ ΒΟΥΣΙΡΙΔΟΣ ΑΔΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΆΨΑΝΤΟΣ. 

Τοῦτον τὸν λόγον γράφει πρὸς Πολυκράτη τινὰ σοφιστήν, ἐξ ἀνάγκης 220 

ἐλθόντα ἐπὶ τὸ σοφιστεύειν διὰ πενίαν, ᾿Αθηναῖον μὲν τῷ γένει, σοφιστεύον- 

τα δὲ γῦν ἐν Κύπρῳ. γράφει δὲ αὐτῷ ὡς φίλος, ἐπανορθούμενος αὐτὸν δῆθεν 

ὡς σφαλέντα ἐν τούτοις τοῖς λόγοις οἷς ἔγραφεν, ἔν τε τῷ ἐγκωμίῳ τοῦ Βου- 

σίριδος καὶ ἐν τῇ κατηγορίᾳ τοῦ Σωκράτους. αὐτὸς γάρ ἐστιν ὃ παρασχὼν 

τὸν λόγον τῆς κατηγορίας Σωκράτους τοῖς περὶ ἴΑνυτον καὶ Μέλητον, ἵνα κα- 

τηγορηθεὶς ἀποθάνῃ. κατηγόρουν δὲ αὐτοῦ ὡς ὅτι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρει τοῖς 

5. ἄρχειν ἠξίουν G. D. vulg. ἠξίουν Υ πολλοῖς καὶ καινοῖς G. εἴ pr. 
“»- Ὁ. vulg. πολλοῖς καὶ καλοῖς καὶ 

τ δὲ Σιδώνιος G. vulg. δὲ ὁ Σιδώ- καινοῖς. 
γιος. τ ᾿ ⸗Subseribit Ὁ. ἑλένης ἐγκώμιον. 

ἃ μετὰ δ᾽ ἐκεῖνον G. D. vul. 
μετ᾽ ἐκεῖνον δέ. ; 3 ΣΕΙΡΙΣ G. diphthongi 

* διεργάζεσθαι G. vulg. ἐπεξερ- ἴῃ hoc nomine usque tenax. 
γάζεσθαι. Ὁ Αγριπηδηξιιπ om. G. 
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᾿Αθηναίοις, λέγων δεῖν σέβειν ὄρνεα καὶ κύνας καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ διὰ 

τοῦτο διαφθείρει τοὺς νέους τοὺς μανθάνοντας. Ἐχήτησαν δέ τινὲς διὰ ποίαν 
αἰτίαν μὴ φανερῶς τὸν κατ᾽ αὐτοῦ λόγον εἰσῆλθεν, εἴγε φείδεται τοῦ διδα- 
σκάλου; καὶ λέγομεν, ἵνα μὴ ὀργισθῶσιν οἱ ̓Αθηναῖοι, ἀρτίως Σωκράτους καὶ 

ταψηφισάμενοι. δοκεῖ οὖν διὰ τούτον ὥσπερ ἐλέγχειν αὐτοὺς ὡς κακῶς κα- 

ταψηφισαμένους. καὶ γὰρ καὶ αὐτοὶ μετέγνωσαν ὕστερον, ὅτι ἀσεβῶς ἔπρα- 

ἔαν καταψηφισάμενοι Σωκράτους, εἶτα καὶ σωφρονισθέντες διὰ τοῦ λοιμοῦ 

τοῦ ἐγκατασκήψαντος αὐτοῖς διὰ τὸν Σωκράτους θάνατον, ἀπέθανε δὲ ἐπὶ 

Λάχητος ἄρχοντος. ὅθεν λοιπὸν ἐκέλευσαν μηδένα δημοσίᾳ, οἷον ἐν κονῷ 
θεάτρῳ, λέγειν περὶ Σωκράτους. ἀμέλει λέγεταί τι τοιοῦτον, ὡς ὅτ, Εὐριπί- 
δου βουλομένου εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ καὶ δεδιότος, ἀναπλάσασθα, Παλαμήδην, 

ἵνα διὰ τούτου σχοίη καιρὸν τοῦ αἰνίξασθαι εἰς τὸν Σωκράτη καὶ εἰς τοὺς 

᾿Αθηναίους ““ ἐκάνετε, ἐκάνετε τῶν Ἑλλήνων τὸν ἄριστον" ὅ ἐστιν ἐφονεύ- 

σατε. καὶ νοῆσαν τὸ θέατρον ἅπαν δδέγσᾳ, διότι περὶ Σωκράτους ἠνίττετο, 

Γράφει οὖν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον, ὥσπερ εἴπομιεν, ἐπιλαμβανόμενος αὐτοῦ. 

εἰ δέ τις ζητήσει τὴν αἰτίαν διὰ τί μὴ καὶ τὸν ἄλλον λόγον εἶπεν εἰς τὸν Σω- 

κράτην, λέγομεν, ὡς ἤδη περὶ τούτου προειρήκαμεν, ἵνα μὴ ——— αὐτῷ 

οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔναγχος καταψηφισάμενοι. 

ἯἩ δ᾽ ὑπόθεσις τοῦ Βουσίριδος τοιαύτη. Βούσιρις τῆς Λιβύης καὶ Πισειδῶ- 

νος ἐγένετο παῖς" οὗτος τεχθεὶς ἐν Λιβύῃ τῇ χώρᾳ, ὑπεριδὼν τῆς ἐκεῖ οἰκήσεως 

ε τὴντἐν Αἰγύπτῳ, καὶ κτίζει πόλιν ὁμώνυμον αὐτῷ Βούσιριν, ἥ τις καὶ - 

— —— αἰτίαν δ᾽ ἔσχεν ὡς ξενηλάτης καὶ ὡς θύων τοὺς ξένους. ; 

ὃ τὰ Πολυκράτης, ἅτε δὴ καὶ σοφιστὴς καὶ λογογράφος, ἠθέλησε καὶ ἀπο- ᾿ 

λογίαν γράψαι ὑπὲρ τοῦ Βουσίριδος καὶ ὑπὲρ τούτων ὧν ἐνεκαλεῖτο᾽ εἰς ἣν αὖ- 

τοῦ ὁ ̓ Ισοκράτης ἐπιλαμβάνεται, καὶ ὑποτίθεται, αὐτὸς πῶς ἔδει αὐτὸν γρά- 

ψαι: τὸ ἐγκώμιον. διὸ καὶ ὁ λόγος οὗτος τῶν τεσσάρων ἐγκωμίων ἐστίν. , 

ΤῊΝ μὲν ἐπιείκειαν τὴν σήν, ὦ Πολύκρατες, καὶ τὴν 551 

τοῦ βίου μεταβολὴν παρ ἄλλων πυνθανόμενος οἶδα τῶν 

δὲ λόγων τινάς, ὧν γέγραφας, αὐτὸς ἀνεγνωκὼς ἭΝ 

στα μὲν ἄν σοι περὶ ὅλης ἐπαῤῥησιασάμην τῆς παιδεύ- 
“σεως, περὶ ἣν ἠνάγκασαι διατρίβειν (ἡγοῦμαι γὰρ τὸς 
“ἀναξίως μὲν δυστυχοῦσιν, ἐκ δὲ φιλοσοφίας χρηματί- ᾿ 

ζεσθαι ζητοῦσιν ἅπαντας τοὺς πλείω πεπραγματευμέ- : 

νους καὶ μᾶλλον ἀπηκριβωμένους προσήκειν ἐθελοντὰς ᾿ 
τοῦτον εἰσφέρειν τὸν ἔρανον), ἐπειδὴ δ᾽ οὔπω περιτετυχή- 

ὧν 

ς ἀναξίως μὲν ΘΟ. νυ]ξ. μὲν ἀναξίως. 
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καμεν ἀλλήλοις, περὶ μὲν τῶν ἄλλων, “ἥν ποτ᾽ εἰς ταὐ- 

τὸν ἔλθωμεν, τόθ᾽ ἡμῖν ἐξέσται διὰ πλειόνων ποιήσασθαι 

τὴν συνουσίαν, ἃ δ᾽ ἐν τῷ παρόντι δυναίμην ἂν εὐεργετη- e 
σαΐ σε, ταῦτα δ᾽ ὠήθην “ χρῆναι σοὶ μὲν ἐπιστεῖλαι, 
πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους ὡς οἷόν τε μάλιστ᾽ ἀποκρύψασθαι. 

3 γιγνώσκω μὲν οὖν ὅτι τοῖς πλείστοις τῶν 'νουθετουμένων 

ἔμφυτόν ἐστι μὴ πρὸς τὰς ὠφελείας ἀποβλέπειν, ἀλλὰ 422 
τοσούτῳ χαλεπώτερον ἀκούειν τῶν λεγομένων, ὅσῳ περ 

ἂν δ αὐτῶν τις ἀκριβέστερον ἐξετάζῃ τὰς ἁμαρτίας" ὅμως 
δ᾽ οὐκ ὀκνητέον ὑπομένειν τὴν ἀπέχθειαν ταύτην τόοϊς εὐ- 

γοϊκῶς πρός τινας ἔχουσιν, ἀλλὰ πειρατέον μεθιστάναι 
τὴν δόξαν τῶν οὕτω πρὸς τοὺς συμβουλεύοντας διωκειμέ- 

4νων. " Αἰσθόμενος οὖν οὐχ ἥκιστά σε μεγαλαυχούμενον ᾿ 
ἐπί τε τῇ Βουσίριδος ἀπολογίᾳ καὶ τῇ Σωκράτους κατη- 
γορίᾳ, πειράσομαί σοι ποιήσαι καταφανὲς ὅτι ἱπολὺ Ὁ 

τοῦ δέοντος ἐ ἐν ἀμφοτέροις τὸς λόγοις διήμαρτε, ἀπάν- Ἃ 

τῶν γὰρ εἰδότων ὅτι δεῖ τοὺς μὲν εὐλογεῖν τινὰς βουλο- 

μένους πλείω τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν αὐτοῖς " προσόντ᾽ 
ἀποφαίνειν, τοὺς δὲ κατηγοροῦντας τἀναντία τούτων ποι- 

5 ἐν, ἱτοσούτου δέεις οὕτω κεχρῆσθαι τοῖς λόγοις, 8 
ὑπὲρ μὲν Βουσίριδος, ἀπολογήσασθαι φάσκων οὐχ, ὅπ 
τῆς ὑπαρχούσης αὐτὸν δια(βολης ἀπήλλαξας, ἀλλὰ καὶ ς 

τηλικαύτην αὐτῷ τὸ μέγεθος παρανομίαν προσηψας, 

ἧς οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ἄν τις δεινοτέραν ἐξευρεῖν δυνηθείη" τῶν 

γὰρ ἄλλων τῶν ἐπιχειρησάντων ἐκεῖνον λοιδορεῖν τοσοῦτο 

μόνον περὶ αὐτοῦ βλασφημούντων, ὡς ἔθυε τῶν ξένων τοὺς 

d ἥν ποτ᾿ ---ἔλθωμεν Ε. vulg. Ὁ Αἰσθόμενος G. vulg. αἰσθανό- 

μενος. 
ς χρῆναι G. vulg. δεῖν. ἱ πολὺ τοῦ δέοντος G. ruls. τοῦ 
τ γρυθετουμένων} γουθετημένων G. — πολύ. 
ΒΕ αὐτῶν τις ἀκριβέστερον G. Κ᾿ προσόντ᾽ G. νυὶρ. τὰ προσόντά. 

vulg. τις ἀκριβέστερον αὐτῶν. Ἰ τοσούτου G. ceteri τοσούτῳ. 
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ἀφικνουμένους, σὺ καὶ κατεσθίειν αὐτὸν τοὺς ἀνθρώπους 
᾿ἠτιάσω' Σωκράτους δὲ κατηγορεῖν "ἐπιχειρήσας, ὥσ- 
περ ἐγκωμιάσαι βουλόμενος ᾿Αλκιβιάδην ἔδωκας αὐτῷ 

μαθητήν, ὃν ὑπ᾽ ἐκείνου μὲν οὐδεὶς ἤσθετο παιδευόμενον, ἃ 
ὅτι δὲ πολὺ διήνεγκε τῶν “ ἄλλων, ἅπαντες ἂν ὁμολογή- 

ὅσειαν. τοιγαροῦν εἰ γένοιτ᾽ ἐξουσία τοῖς τετελευτηκόσι 
βουλεύσασθαι περὶ τῶν εἰρημένων, Ῥ ὁ μὲν ἄν σοι τοσαύτην 
ἔχοι χάριν ὑπὲρ τῆς κατηγορίας ὅσην οὐδενὶ τῶν ἐπαινεῖν 
αὐτὸν εἰθισμένων, ὁ δ᾽ εἰ καὶ περὶ τοὺς ἄλλους πραότα- 
τος ἥν, ἀλλ᾽ οὖν ἐπί γε τοῖς ὑπὸ σοῦ λεγομένοις 3 οὕτως 

ἂν ἀγανακτήσειεν, ὥστε "μηδεμιᾶς ἂν ἀποσχέσθα: τι- 
μωρίας. καίτοι πῶς οὐκ αἰσχύνεσθαι μῶλλον ἢ σεμνύ- 
νεσθαι προσήκει τὸν παρὼ τόϊς λοιδορουμένοις "ὑφ᾽ αὖ- 6 
τοῦ μᾶλλον ἀγαπώμενον ἢ παρὼ τοῖς ἐγκωμιαζομένοις ; 

ἡ Οὕτω δ᾽ ἠμέλησας εἰ μηδὲν ὁμολογούμενον ἐρεῖς, ᾿ώστε 
X —J “τς Ν »7 Ν ς ΄ » ΄ 

φὴς μὸὶ αὐὴν τὴν Αἰλον καὶ τὴν Ομβίων ζυλῶαι δ 
ξαν, ἀποφαίνεις "δ᾽ οὐδὲν τῶν αὐτῶν ἐκείνοις ἐπιτηδεύ- 

σαντα. "πότερω Ὑὰρ τόϊς περὶ Αἰόλου λεγομένοις αὐτὸν 
» ΨΥ τ Ἁ * ΄ » 

ἡ παρατάξωμεν ; ἀλλ᾽ ἐκέϊνος μὲν τῶν ξένων τοὺς ἐπὶ 223 
Ν ͵ » ͵΄ 9" τς 9 — ͵7ὔ ⸗ * 

τὴν χώραν ἐκπίπτοντας εἰς τὰς αὐτῶν πατρίδας ἀπέ. 

στελλεν, ὁ δ΄, εἰ χρὴ τοῖς ὑπὸ σοῦ λεγομένοις " πιστεύειν, 

ϑβύσας κατήσθιεν. "ἢ τοῖς ᾿Ορφέως ἔργοις ὁμοιώσωμεν ; 

τὰ ἠἡτιάσω] Hoc an aliud ver- 
bum habeat G. incertum est. 

Ὁ ἐπιχειρήσας G. vulg. ἐγχειρή- 
σας. 

ο ἄλλων] Ἑλλήνων G. 
Ρ ὃ μὲν ἄν σοι τοσαύτην ἔχοι 

χάριν ὑπὲρ τῆς κατηγορίας ὅσην. οὐ- 
δενὶ τῶν ἐπαινεῖν αὐτὸν εἰθισμένων G. 
νυ]ο. ὁ μὲν χάριν ὧν εἰδείη σοι. 

4 οὕτως ἄν ἀγανακτήσειεν G. 
vulg. οὕτως ἀγανακτήσειεν. 

τ μηδεμιᾶς ἂν ἀποσχέσθαι] μηδε- 

μιᾶς ἀποσχέσθαι: α. 
"ὑφ᾽ αὑτοῦ Ὁ. νυ]ς. ὑπ᾽ αὐτοῦ; 
τ ὥστε φὴς G. vulg. ὥστ᾽ ἔφης. 
ἃ "δ᾽ οὐδὲν G. νυ]ρ. δ᾽ αὐτὸν οὐ- 

δέν. 
x πότερα G. vulg. πότερον. 
Υ παρατάξωμεν ἃ. vulg. παρα- 

μεν: 
Φ πιστεύειν θύσας G. vulg. πι- 

στέίειν τοὺς ξένους θύσας. 
ἃ ἢ Ὁ. vulg. ἀλλὰ καί. 

* 
Ξ . 
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ἀλλ᾽ ὁ μὲν εξ Adeou τοὺς τεθνεῶτας ἀνῆγεν, ὁ δὲ πρὸ 

μοίρας τοὺς ζῶντας ἀπώλλυεν. ὥσθ᾽ ἡδέως ἂν εἰδείην 

"τί ποτ᾽ ἂν ἐποίησεν, εἰ “καταφρονῶν αὐτῶν ἐτύγχανεν, ὃς Ὁ 
θαυμάζων τὴν ἀρετὴν τὴν ἐκείνων ἅπαντα φαίνεται τά- 

νωντία διωπρωαττόμενος. ὃ δὲ πάντων ἀτοπώτατον, ὅτι 

* ra⸗ γενεαλογίας ἐσπουδακὼς ἐτόλμησας, εἰπεῖν ὡς 
τούτους ἐζήλωσεν, ὧν εὐνὰς πατέρες πω κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν 

χρόνον γεγονότες ἦσαν. 

9 Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ τὸ προχειρότατον ποιεῖν, ἐπιλαμβά- 
νεσθα: τῶν εἰρημένων " μηδὲν ἐπιδεικνὺς τῶν ἐμαυτοῦ, πει- 
ράσομαί σοι διὼ βραχέων διλῶσαι 4 περὶ τὴν αὐτὴν ὑπό-ο 
θεσιν, καίπερ οὐ σπουδαίαν οὖσαν". οὐδὲ σεμνοὺς λόγους 
ἔχουσαν, “ἐξ ὧν ἔδει καὶ τὸν ἔπαινον καὶ τὴν ἀπολογίαν 
ποιήσασθαι. ᾿ 

10 Περὶ μὲν οὖν τῆς Βουσίριδος εὐγενείας τίς οὐκ ἂν δυνη- 
θείη ῥαδίως εἰπεῖν, ὃς πατρὸς μὲν ἦν Ποσειδῶνος, μη- 
τρὸς δὲ Λιβύης τῆς Ἐπάφου τοῦ Διός, ἣν φασι πρώτην 

γυναῖκα βασιλεύσασαν ὁ ὁμώνυμον αὑτῇ τὴν χώραν κατα- 

στῆσαι . τυχῶν δὲ τοιούτων προγόνων οὐκ ἐπὶ ' τούτοις 

“μόνοις μέγ᾽ ἐφρόνησεν, ἀλλ᾽ ήθη δὲν καὶ τῆς ἀρετῆς ἃ 

τῆς αὑτοῦ μνημεῖον εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον καταλιπεῖν. 
αἰ τὴν μὲν οὖν μητρῴαν ἀρχὴν ὑπερεῖδεν, ἐλάττω νομίσας ἢ. 

κατὼ τὴν αὑτοῦ φύσιν εἶναι, πλείστους δὲ καταστρεψά- 

μενος καὶ μεγίστην δύναμιν κτησάμενος ἐν Αἰγύπτῳ 

κατεστήσατο τὴν βασιλείαν, οὐκ ἐκ τῶν "παρουσῶν μό- 

γον ἀλλ᾽ ἐξ ὡπασῶν προκρίνας τὴν " ἐκεῖ πολὺ διαφέρειν 

» τί α. νυ. ὅ τι. ἐ φωτως μώνς μὲῦ ὃ. τως. 
“ μηδὲν ἐπιδεικνὺς τῶν ἐμαυτοῦ] τούτοις μέγα. 

— οννο φεοδοϑυσληγο, ξ παρουσῶν----Ἴἀπασῶν G. vulg. 
suit ἐπιδεικνύς. ἄντων. 

ἃ περὶ G. vulg. τὰ περί. h ἐκεῖ (ἃ. ceteri ἐκεῖσε. 
ὁ ἐξ ὧν ἔδει G. vulg. ὡς δεῖ. 
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1 οἴκησιν. ἑώρω γὰρ τοὺς μὲν ἄλλους τόπους οὐκ εὐκαίρως 
οὐδ᾽ εὐαρμόστως πρὸς τὴν τοῦ "σύμπαντος φύσιν ἔχον- 

τας, ἀλλὼ ἃ σοὺς μὲν ὑπ᾽ ὄμβρων κατακλυζομένους, τοὺς 
δ᾽ ὑπὸ καυμάτων διαφθειρομένους, ταύτην δὲ τὴν χώραν 
ἐν καλλίστῳ μὲν ποῦ κόσμου κειμένην, πλέϊστα δὲ καὶ 

Ν 52 ΄ ᾿᾽ ΄ 4 ' παντοδαπὰ [" τἀγαθὰ} φέρειν δυναμένην, ἀθανάτῳ δὲ 
ιβ3 τείχει τῷ Νείλῳ τετειχισμένην, ὃς οὐ μόνον φυλακὴν 224 

ἀλλὼ καὶ τροφὴν ἱκανὴν αὐτῇ παρέχειν πέφυκεν, ἀνάλω- 
τος μὲν ὧν καὶ " δύσμαχος τοῖς ἐπιβουλεύουσιν, εὐαγω- 
γὺς δὲ καὶ πρὸς πολλὰ χρήσιμος τόϊς ἐντὸς αὐτοῦ κατ- 

ΠΟ ρικοῦσιν. πρὸς γὰρ τόϊς " προειρημένοις καὶ τὴν δύναμιν 
αὐτῶν πρὸς. τὴν τῆς γῆς ἐργασίαν ἰσόθεον πεποίηκεν᾽ τῶν 

γὰρ ὄμβρων καὶ τῶν αὐχμῶν τοῖς μὲν ἄλλοις ὁ Ζεὺς 
ταμίας ἐστίν, ἐκείνων δ᾽ ἕκαστος ἀμφοτέρων τούτων αὐ- Ὁ 
Ν * ⸗ ΄ ᾿ — * 

Ἰᾳ τὸς αὑτῷ κύριος καθέστηκεν. εἰς τοσαύτην δ᾽ ὑπερβολὴν 

εὐδαιμονίας ἥκουσιν, ὥστε τῇ μὲν ἀρετῇ καὶ τῇ φύσει τῆς 

χώρας καὶ τῷ πλήθει τῶν πεδίων ἤπειρον καρποῦν- 
ται, τῇ δὲ τῶν Ῥπεριόντων διαθέσει καὶ τῇ τῶν ἐλλειπόν- 

τῶν κομιδὴ διὼ τὴν τοῦ ποταμοῦ δύναμιν νῆσον οἰκοῦσιν" 
,7ὔ Ν —— ΄ Ν -" »:ε 7 ἈΝ 

. κύκλῳ γαρ αὑτὴν περιέχων καὶ πᾶσαν διαῤῥέων πολλήν 

αὐτοῖς εὐπορίαν ἀμφοτέρων τούτων πεποίηκεν. 

τις Ἤρξατο μὲν οὖν ἐντεῦθεν ὅθεν περ χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας, e 
“ἅμα τὸν τε τόπον ὡς κάλλιστον καταλαβεῖν ᾿ καὶ τροφὴν 

ἱκανὴν τοῖς περὶ αὑτὸν ἐξευρεῖν" μετὼ δὲ ταῦτα διελόμενος 

. ΚΕ σύμπαντος φύσιν G. vulg. ὁ. προειρημένοις G. vulg. εἰρημέ-. 
σύμπαντος κόσμου φύσιν. νοις. 

1 παντοδαπὰ) extremam ὦ ἃ ΡῈ περιόντων G. vulg. ὄντων. 
correctore habet G. 4 ἅμα τόπον] ἅμα τόν τε τόπον 

τὸ τἀγαθὰ] ἀγαθὰ correctus G. 
G. pr. autem vocabulum habuit ὀἵ καὶ τροφὴν G. νυ ]ρ. καὶ τὴ» 

γι, penitus diversum. τροφή 
n δύσμαχος G. vulg. δυσμάχητος. 

ΡΝ, — A— — οὔκ κύρσας 
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᾿ χωρὶς ἑκάστους τοὺς μὲν ἐπὶ " τὰς ἱερωσύνας κατέστησε, 
τοὺς δ᾽ ἐπὶ τῶς τέχνας ἔτρεψε, τοὺς δὲ τὰ περὶ τὸν πό- 
λεμον μελετῶν ἠνάγκασεν, ἡγούμενος τ τὰ 

καὶ. τὰς περιουσίας ἔκ τε τῆς 
δεῖν ὑπάρχειν, τούτων δ᾽ εἶναι φυλακὴν — 

* τήν τε περὶ τὸν πόλεμον ἐπιμέλειαν καὶ τὴν πρὸς ἃ 

τό ν θεοὺς εὐσέβειαν. ἅ ἅπαντας δὲ τοὺς ἀριβμοὺς περιλω- 

βὼν ἐξ ὦ ὧν ἄριστ᾽ ἄν τις τὰ κοινὰ διοικήσειεν, ἀεὶ τοῖς 

αὐτοῖς τὰς αὐτὰς πράξεις μεταχειρίζεσθαι προσέταξεν, 
εἰδὼς τοὺς μὲν μεταβαλλομένους τὰς ἐργασίας ᾿ 
πρὸς ἔν τῶν ἔργων ἀκριβῶς ἔχοντας, τοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς 
αὐταῖς πράξεσι συνεχῶς " διαμένοντας εἰς ὑπερβολὴν 

τη ἕκαστον ἀποτελοῦντας. τοιγαροῦν καὶ πρὸς τᾶς τέχνας 
εὑρήσομεν αὐτοὺς — διαφέροντας τῶν περὶ τὰς αὐτὰς ο 
ἐπιστήμας ἢ τοὺς ἄλλους δημιουργοὺς τῶν ᾿διωτῶν, καὶ 

"πρὸς τὴν σύνταξιν, δὲ ἧς τήν τε βασιλείαν καὶ τὴν ἄλ- 

.λὴην πολιτείαν διαφυλάττουσιν, οὕτω καλῶς ἔχοντας, 

is ὥστε καὶ τῶν ——— τοὺς ὑπὲρ τῶν τοιούτων " λέγειν 

ἐπιχειροῦντας καὶ μάλιστ᾽ εὐδοκιμοῦντας τὴν ἐν Αἰγύ- 225 

πτῳ προαιρεῖσθαι " πολιτείαν ἐπαινεῖν, καὶ Λακεδαιμο- 
νίους μέρος τι τῶν ἐκεῖθεν μιμουμένους ἄριστα δὲοικεῖν 

ιοτὴν αὑτῶν πόλιν. καὶ γὰρ τὸ μηδένα τῶν μαχίμων 

ἄνευ τῆς τῶν ἀρχόντων γνώμης ἀποδημεῖν καὶ τὼ συσσί- 

τί καὶ τὴν τῶν σωμάτων ἄσκησιν, ἔτι δὲ τὸ “μηδένα τῶν 
ἀναγκαίων ἀποροῦντα τῶν κοινῶν προσταγμάτων ἀμε- 

—— vulg. ταῖς 5 πρὸς G. vulg. περί. 
ἱε ἃ λέγειν»----εὐδοκιμ.1 Hæc ἃ cor- 

& 

—— πρὸς Ὁ. ἜΣ ὃν — rectore sunt in Ὁ. 
Ὁ οὐδὲ πρὸς Ὁ πολιτείαν ἐπαινεῖν καὶ G. vulg. 
* πολιτείαν καί. 

* διαμένοντας G. ἐπιμένον- “ μηδένα----ἀποροῦντα Claverius: 
libri enĩm μηδενὸς----ἀποροῦντας. τας. 

Υ ᾳλέον G. vulg. πλεῖον. 



— 
* 
— 

304 ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ. “Π Όκ. ΧΙ, 

λεῖν, μηδ᾽ ἐπὶ γαῖ, ἄλλαις τέχναις διατρίβειν, δ ἀλλὰ 
τοῖς ὅπλοις 'καὶ ταῖς * “τὸν γοῦν — 2 

—— ἅπαντα ταῦτ᾽ εἰλήφασιν. ' τοσούτῳ δὲ χεῖρον κέ- 
Τὺ χρῆνται τούτοϊφ᾽ τις —— ὅσον οὗτοι 
Ἔ τε στρατιῶται καταστάντες βία τὰ τῶν ἄλλων λαμ- 

(βώνειν ἀ ἀξιοῦσιν, ἐκεῖνοι δ᾽ οὕτως οἰκοῦσιν ὥσπερ χρὴ τοὺς 
μήτε τῶν ἰδίων ἀμελοῦντας μήτε τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβου- 

ἣν λεύοντας. Γνοίη δ᾽ ἄν τις ἐνθώνδε τὸ διάφορον αὶ ἑκατέρας 

τ 41 τῆς πολιτείας. εἰ μὲν γὰρ ἅπαντες μιμησαίμεθα τὴν 

᾿ Λακεδάι νίων ἀργίαν καὶ πλεονεξίαν, εὐθὺς “ἂν ἀπολοῖ-ς 
— μεθα κ Υ̓ δὰ τὴν ἔνδειαν τῶν καθ᾽ ἡμέραν καὶ διὰ τὸν 
Β» πόλεμον τὸν πρὸς ἡμᾶς. αὐτούς" εἰ δὲ τοῖς Αἰγυπτίων 

" γόμοις — βουληθείημεν, καὶ τος μὲν ἐργάζεσθαι 
τόις δὲ τὼ τούτων σώζειν δόξειεν, ἕκαστοι τὴν αἱ αὑτῶν ἔχιον- 

res εὐδαιμόνως ἂν τὸν βίον διατελοῖμεν. ἔων 

42 Καὶ μὲν δὴ καὶ τῆς περβὶ τὴν φρόνησιν ἐπιμελείας 
εἰκότως ἄν τις ἐκεῖνον " αἴτιον νομίσειεν, τοῖς γὰρ ἱερεῦσι 
παρεσκεύάσεν εὐπορίαν μὲν ταῖς ἐκ τῶν ἱερῶν προσόδοις, ἃ 
σωφροσύνην δὲ ταῖς ἁγνείαις ταῖς ὑπὸ τῶν νόμων προσ- 
τεταγμέναις, σχολὴν δὲ ταῖς τῶν κινδύνων καὶ τῶν ἄλ- 

23 λῶν ἔργων ἀτελείαις᾽ μεθ ὧν ἐκεῖνοι βιοτεύοντες τοῖς 
μὲν σώμασιν ἰατρικὴν ἐξεῦρον ἐπικουρίαν, οὐ διακεκινδυ- 

Ἵ νευμένοις φαρμάκοις χρωμένην, ἀλλὰ τοιούτοις ἃ τὴν μὲν 

ἀσφάλειαν ἱ ὁμοίαν ἔχει τῇ τροφῇ τῇ καθ᾽ ἡμέραν, τὰς ε 

δ᾽ ὠφελείας τηλικαύτας ὥστ᾽ ἐκείνους ὁμολογουμένως 
ὑγιεινοτάτους "εἶναι καὶ μακροβιωτάτους, ταῖς δὲ ψυ- 

d ἀλλὰ]. ἀλλ᾽ ἐπὶ α. σθαι νομίμοις. 

e τὸν νοῦν — α. vulg. h αἴτιον νομίσειεν ἃ. vulg. αἵ- 
προσέχειν τὸν νοῦν. τιον εἶναι νομίσειεν. 

— ποσούτῳ----κέχρηνται τούτοις ἃ. i ὁμοίαν ἔχε; G. vulg. ἔχε: ὁμοίαν. 
vulg. τοσοῦτον----τούτοις κέχρηνται. Κ εἶναι καὶ μακροβιωτάτους G. 

ἔ νόμοις χρῆσθα, G. vulg. χρῆ- vulg. καὶ μακροβιωτάτους εἶναι. 

— 

ἡ... 
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χοῦς φιλοσοφίας ἄσκησιν ' κατέδειξαν, ἢ καὶ νομοθετή- 
24σαι καὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων "ζητῆσαι: δύναται. Ι 

και 

τοὺς μὲν πρεσβυτέρους ἐπὶ τὼ " μέγιστα τῶν πραγμά- 
τῶν ἔταξαν, τοὺς δὲ νεωτέρους ἀμελήσαντας τῶν ἡδονῶν 226 
“ἐπ᾿ ἀστρολογία καὶ λογισμοῖς καὶ γεωμετρία διατρί- 
βειν "ἔπεισαν, ὧν τὰς δυνάμεις οἱ μὲν ὡς πρὸς “ἕτερα 
χρησίμους ἐπαινοῦσιν, οἱ δ᾽ ὡς "πλεῖστα πρὸς ἀρετὴν 
συμβαλλομένας ἀποφαίνειν ἐπιχειροῦσιν. 

4Ω4 Μάλιστα " δ᾽ ἄξιον ἐπαινεῖν καὶ θαυμάζειν τὴν εὐσέ- 
βειαν αὐτῶν καὶ τὴν περ τοὺς θεοὺς θεραπείαν. ὅσοι μὲν 
γὰρ σφᾶς αὐτοὺς οὕτω κατεσχημάτισαιν, ὥστ᾽ ἢ κατὰ 

σοφίαν ἢ κατ ἄλλην τιν ἀρετὴν ὑπολαμβάνεσθαι μεν 

ζόνως ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν, " οὗτοι μὲν βλάπτουσι τοὺς 

ἐξαπατηθέντας᾽ ὅσοι δὲ τῶν θείων πραγμάτων οὕτω 
προέστησαν, ὥστε καὶ τὰς ἐπιμελείας καὶ τὰς τιμω- 
ρίας x δοκεῖν εἶναι "ἀκριβεστέρας τῶν συμβαινόντων, οἱ δὲ 

τοιοῦτοι πλεῖστα “τὸν βίον τὸν τῶν ἀνθρώπων ὠφελοῦσιν. 
,ἀκαὶ γὰρ τὴν ἀρχὴν οἱ τὸν φόβον ἡμῖν "ἐνεργασάμενοι 

τούτων αἴτιοι γεγόνασι τοῦ μὴ παντάπασι θηριωδῶς δὲα- ς 

τ κεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. ἐκεῖνοι τοίνυν οὕτως ἁγίως ἢ 

ο΄ ταῦτα καὶ σεμνῶς ἔχουσιν, ὥστε καὶ τοὺς ὅρκους πιστόν 

ν ᾿ κατέδειξαν G. vulg. κατέδει- 
ἐν. . 

ἢ ζητῆσαι δύναται: G. vulg. δύ- 

ναται ζητῆσαι. 
Ὁ μέγιστα τῶν πραγμάτων ἔτα- 

ξαν G. vulg. βέλτιστα ἔταξεν. 
o ἐπ᾿ ἀστρολογίᾳ G. vulg. ἐν 

᾿ πλεῖστα G. νυΐς. πλεῖστον. 
5 δ᾽ ἀξιον---ταὐτῶν G. * ὃ-- 

αὐτῶν ἄξιον. 
VOL. II. 

τ σοφίαν G. vulg. φιλοσοφίαν. 
ἢ οὗτοι μὲν βλάπτουσι, ἃ. vulg. 

οὗτοι βλάπτουσι. 

Χ δοκεῖν εἶνα: G. vulg. εἶναι δο- 
κεῖν. 

Ὁ περὶ ταῦτα καὶ. σεμνῶς α. vulg. 
καὶ σεμνῶς περὶ ταῦτα. 

xXx 
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τέρους εἶναι τοὺς ἐν τόϊς ἐκείνων ἱερόις ἢ τοὺς “παρὰ τόϊς 
ἄλλοις καθεστῶτας, καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἕκαστον οἷ- 
εσθαι παραχρήμα δώσειν δίκην, ἀλλ᾽ οὐ διαλήσειν τὸν 

ὁ παρόντα χρόνον, οὐδ᾽ εἰς τοὺς παῖδας ἀναβληθήσεσθαι 

“ἡ τὼς τιμωρίας. καὶ ταῦτ᾽ εἰκότως δοξάζουσιν πολλὰς 
γὰρ αὐτόϊς καὶ παντοδαπὰς ἀσκήσεις τῆς “ὁσιότητος 
ἐκεῖνος κατέστησεν, ὅστις καὶ τῶν ζώων τῶν παρ᾿ ἡμῖν ἃ 
καταφρονουμένων ἔστιν ἃ σέβεσθαι καὶ τιμῶν ἐνομοθέτη- 

σεν, οὐκ ἀγνοῶν τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἅμα μὲν ἐθίζειν 

οἰόμενος δεῖν τὸν ὄχλον 'ἐμμένειν ἅπασι τόϊς ὑπὸ τῶν ἀρ- 
“8 χόντων παραγγελλομένοις, ἅμα δὲ βουλόμενος πεῖραν 

λαμβάνειν ἐν τοῖς φανερόϊς, ἥν τινα περὶ τῶν ἀφανῶν 
διάνοιαν ξἔχρουσιν. ἐνόμιζε γὰρ τοὺς μὲν τούτων ὀλύγω- 6 
ροῦντας " τυχὸν καὶ τῶν μειζόνων καταφρονήσειν, τοὺς δ᾽ 
ἐπὶ πάντων ὁμοίως ἐμμένοντας τῇ τάξει 'βεβαίως ἔσε- 
σθαι τὴν αὑτῶν εὐσέβειαν ἐπιδεδειγμένους. 

49 Ἔχοι δ᾽ ἄν τις μὴ σπεύδειν ὡρμημένος πολλὼ καὶ 
Κβαυμαστὼ περὶ τῆς ὁσιότητος αὐτῶν διελθεῖν, ἣν οὔτε 

μόνος οὔτε πρῶτος ἐγὼ τυγχάνω καθεωρωκώς, ἀλλὰ 
ολλοὶ καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν προγεγενημένων, ὧν καὶ 22 

39 Πυβωγόμας ὁ ᾿Σώμιός. ἐστιν ὃς ἀφικόμενος εἰς Αἴγυ- Ἧ 

τς στον καὶ μαθητὴς ἐ ἐκείνων γενόμενος τήν τε ἄλλην φιλο 

σοφίαν πρῶτος εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐκόμισε, καὶ τὼ περὶ 

τὰς θυσίας καὶ τὰς ἁγιστείας τὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπτ- 

φανέστερον τῶν ἄλλων ἐσπούδασεν, ἡγούμενος, εἰ καὶ 

ς παρὰ τοῖς ἄλλοις καθεστῶτας ἃ. ἱ βεβαίως ἔσεσθαι G. ceteri βε- 
vuß. παρ᾽ ἄλλοις καθεστηκότας. βαιώσεσθαι vel βεβαιώσασθαι. 

παρόντα ] om. pr. G. Κ θαυμαστὰ G. vulg. μεγάλα. Ἶ 
“ ὁσιότητος G. γυ]ρ,. θειότητος. ᾿ Σάμιός ἐστιν G. vulg. Σάμος ᾿ 
ἢ ἐμμένειν ἅπασι ἃ. vulg. ἅπα- εἷς ἐστιν. 

σιν ἐμμένειν. τῷ θυσίας καὶ G. vulg. θυσίας τε 
Ξ ἔχουσιν G. vulg. ἔχωσιν». καί. 
h συχὸν καὶ G. vulg. τυχὸν ἄν καί. 

ΑΝ — 

—VV — — ——— 
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αὐτῷ διὰ ταῦτα "πλέον γίγνοιτὰ, παρὰ τῶν θεῶν, 
οὖν παρά γε τοῖς ἀνθρώποις ἐκ. τούτων μάλιστ᾽ b 

31 — ὅπερ αὐτῷ καὶ συνέβη: τοσοῦτον γὰρ εὐδ- 
ξίᾳ τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε καὶ τοὺς νεωτέρους 
ἅπαντας ἐπιθυμεῖν αὐτοῦ μαθητὰς εἶ, εἶναι, καὶ τοὺς πρεσ- 
βυτέρους ἥδιον ὁ ὁρῶν τοὺς παῖδας τοὺς αὑτῶν ἐκείνῳ συγ- 

μένους ἐκείνου μαβητὰς εἶναι μᾶλλον σιγῶντας "ἢθαυμά- 
ζουσιν ἢ τοὺς ἐπὶ τῷ λέγειν μεγίστην δόξαν ἔχοντας. -ς 

32 Ἴσως ἂν οὖν τοῖς εἰρημένοις ἀπαντήσειας, ὅτι τὴν μὲν 
χώραν καὶ τοὺς νόμους καὶ τὴν εὐσέβειαν, ἔτι “ δὲ τὴν 

φιλοσοφίαν ἐπαινῶ "τὴν Αἰγυπτίων, ὡς δὲ τούτων αἴτιος 
33 ἦν ὃν ὑπεθέμην, οὐδεμίαν ἔχω λέγειν ἀπόδειξιν. ἐγὼ δ᾽ 

εἰ μὲν ἄλλος τίς μοι τὸν τρόπον τοῦτον ἐπέπληττεν, 

ἡγούμην ἂν αὐτὸν πεπαιδευμένως ἐ ἐπιτιμῶν" σοὶ δ᾽ οὐ 
προσήκει ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ὑπόληψιν. βουληθεὶς γὰρ 

Βούσιριν εὐλογεῖν προείλου λέγειν ὡς τόν τε Νεῖλον περὶ ἃ 
τὴν χώραν περιέῤῥηξε καὶ τῶν ξένων τοὺς " ἀφικνουμένους 
θύων κατήσθιεν. ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐποίησεν, οὐδεμίαν πίστιν 

εἴρηκας. καίτοι πῶς οὐ καταγέλαστόν ἐστι ταῦτα παρὼ 
τῶν ἄλλων ἀπαιτεῖν, οἷς αὐτὸς 'μηδὲ κατὼ μικρὸν "τυγ- 

34 χάνεις κεχρημένος ; ἀλλὼ τοσούτῳ πλέον ἡμῶν ἀπέχεις 
τοῦ πιστὼ λέγειν, ὅσον ἐγὼ μὲν οὐδενὸς αὐτὸν αἰτιῶμαι 
τῶν ἀδυνάτων, ἀλλὰ νόμων καὶ πολιτείας, αἵ περ εἰσὶ 

πράξεις τῶν ἀνδρῶν τῶν καλῶν κἀγαθῶν᾽ σὺ δὲ τοιούτων e 

Ὁ πλέον ἃ πλεῖον. Αἰγυπτίων. 
ὁ ἀλλ᾽ οὖν (ἃ. vulg. ἀλλά. 5 ἀφικνουμένους θύων G. vulg 
Ῥ θαυμάζουσιν G. vulg. θαυμά- εἰσαφικνουμέγους. 

ζομεν. t μηδὲ] μὴ pr. G 
ἃ δὲ τὴν δ. vule δὲ καὶ τήν ἃ συγχάνεις κεχρημένος αι. vulg 
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δημιουργὸν ἀποφαίνεις, ὧν οὐδέτερον "οὐδὲς ἂν ἀ 

ποιήσειεν, ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς τῶν θηρίων ὠμότητ 
35τῆς τῶν θεῶν δυνάμεως ἔργον ἐστίν. ἔπειτ᾽ εἰ καὶ τυγχώ- 

Δ 

4 νομεν ἢ ἀμφότεροι Ψψευδὴ λέγοντες, ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν 228 

Ἂν "κέχρημαι τούτοις τοῖς λόγοις οἷς περ χρὴ τοὺς ἐπάι- 
γοῦντας, σὺ δ᾽ οἷς προσήκει τοὺς λοιδορουντας᾽ ὥστ᾽ οὗ 

μόνον τῆς ἀληθείας αὐτῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδέας ὅλης, δὲ 

ἧς εὐλογ * φαίνει διημαρτηκώς. 

86 Χωρὶς δὲ τούτων, εἰ δέϊ τῶν σῶν ἀπαλλαγέντα τὸν 

᾿ἐμὸν λόγον ἐξετάζειν, οὐδὲὶς ἂν αὐτῷ δικαίως "ἐπιπλή- 
ξειεν. εἰ μὲν γὰρ ἄλλος τις ἦν φανερὸς ὁ ταῦτα πράξας 
"ἁγὼ φημὶ γεγενήσθαι δὲ ἐκεῖνον, ὁμολογῶ λίαν εἶναι Ὁ 

τολμηρός, εἰ περὶ ὧν ἅπαντες ἐπίστανται, περὶ τούτων 
47 μεταπείθειν ἐπιχειρῶ. γῦν δ᾽ ἐν κοινῷ τῶν πρωγμάτων 

ὄγτων, καὶ δοξάσαι δέον περὶ αὐτῶν, τίν᾽ ἄν τις τῶν ἐκέϊ 

καθεστώτων ἐκ τῶν εἰκότων σκοπούμενος αἰτιώτερον εἶναι 
νομίσειεν ἢ τὸν ἐκ Ποσειδῶνος μὲν γεγονότα, πρὸς δὲ μη- 
τρὸς ἀπὸ Διὸς ὄντα, μεγίστην δὲ δύναμιν τῶν καθ᾽ αὖὐ- 

τὸν κτησάμενον καὶ παρὼ τοῖς “Ἕλλησιν ὀγομαστότω- 

τὸν γεγενημένον; οὐ γὰρ δὴ που τοὺς ἁπάντων τούτωνς 
ἀπολελειμμένους προσήκει μᾶλλον ἢ " κεῖνον τηλικούτων 

48 ἀγαθῶν ἶ εὑρετὼς γενέσθαι. Καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖς χρό- 
γοις ῥαδίως ἄν τις τοὺς λόγους τοὺς τῶν λοιδορούντων 

ἐκεῖνον ψνευδέὶς ὄγτας ἐπιδείξειεν. οἱ γὰρ αὐτοὶ Ἑτῆς τε 

Χ οὐδεὶς ἂν ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀν-  “ Ἕλλησιν G. vulg. ἄλλοις. 
τ ρώπων pr. G. ἃ ἁπάντων τούτων G. vulg. ἅπασι 

Υ — ψευδὴ G. Ταὶς. ἀμ- τούτοις. 
φότεροι τὰ ψευδῆ. ς κεῖνον G. vulg. ἐκεῖνον. 

2 κέχρημαι τούτοις G. ταὶς: τού- ἢ εὑρετὰς γενέσθαι ἃ. νυΐρ. εὖτ 
τοις κέχρημαι. εργέτην γεγενῆσθαι. 

ἃ ἐπιπλήξειεν G. να, ἢ —*— S 8 τῆς τε Βουσείριδος ξενοφονίας G. 
“ὃν: vulg. τῆς Βουσίριδος ξενοκτονίας. 

» ἁγὼ G. vulg. ἃ 
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Βουσίριδος ξενοφονίας κατηγοροῦσι, καὶ φασὶν αὐτὸν ὑφ᾽ 
39 Ἡρακλέους ἀποθανεῖν" ὁμολογεῖται δὲ παρὸ πάντων τῶν 

λογοποιῶν Περσέως τοῦ Διὸς καὶ Δανάης Ἡρακλέα μὲν 
εἶναι "τέτταρσι γενεαῖς νεώτερον, Βούσιριν δὲ πλέον ἢ ἃ 
διακοσίοις ἔτεσι περισβύτερον. καΐτοι τὸν — 
ἱ ἀπολύσασθαι τὴν ὑπὲρ ἐκείνου διαβολὴν πῶς οὐκ ὥτο- 

ἔστι ταύτην τὴν πίστιν παραλιπεϊν, ——— ἐναργΎ ἢ 

καὶ τηλικαύτην δύναμιν ἔχουσαν ; 

10 ᾿Αλλὰ γὰρ οὐδὲν σοι τῆς; ἀληθείας ἐμέλησεν, ἀλλὰ 

ταῖς τῶν —— — ἐπηκολούθησας, οἱ δει- 
νότερα μὲν πεποιηκότας καὶ πεπονθότας “ἀποφαίνουσι 

'τοὺς ἐκ τῶν ἀθανάτων γεγονότας ἢ τοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώ- 

πῶν τῶν ἀνοσιωτάτων, τοιούτους δὲ λόγους περὶ αὐτῶνςε 
τῶν θεῶν εἰρήκασιν, “δἴους οὐδεὶς ἂν περὶ τῶν ἐχθρῶν ἱ εἰ- 

41 πεῖν τολμήσειεν" οὐ γὰρ μόνον κλοπὰς καὶ μοιχείας καὶ 

παρ ̓ ἀνθρώποις θητείας αὐτοῖς ὠνείδισαν, ἀλλὼ καὶ παΐν 

δὼν βρώσεις καὶ πατέρων —* καὶ μητέρων " δεσμοὺς 220 
ὁλλὰς ἄλλας ἀνομίας "κατ᾽ αὐτῶν ἐλογοπ οἰησάν. 

ὑπὲρ ὧν τὴν μὲν ἀξίαν δίκην οὐκ ἔδοσαν, οὐ μὴν ἀτιμώ- 
᾿ ρητοί γε διέφυγον, ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν ᾿ἁληται καὶ τῶν 

καθ᾿ ἡμόραν ἐνδεεῖς κατέστησαν, οἱ δ᾽ ἐτυφλώθησαν, 

Ρἄλλος δὲ φεύγων τὴν πατρίδα καὶ τοῖς " οἰκειοτάτοις 

— πολομῶ, ἅπαντα τὸν χρόνον ᾿ διετέλεσεν, Ορφεὺς δέ, δ᾽ 
μάλιστα " τούτων τῶν * ἁψάμενος ος, διασπασθεὶς b 

h τέτταρσι G. vulg. τέτρασι. 9 ἁλῆται G. vulg. πλανῆται. 
i ἀπολύσασθαι τὴν----διαβολὴν G. Ρ ἄλλος δὲ φεύγων G. vulg. ἄλ- 

vulg. διαλύσασθαι τὰς----διαβολάς. λοι δὲ φεύγοντες. 
Κ οἵους α. vuls. οὗς. 4 οἰκειοτάτοις πολεμῶν α΄. vulg. 
ἱ εἰπεῖν τολμήσειεν α: vulg. τολ- οἰκείοις πολεμοῦντες. 

ἣν. r — α. νυῖρ. διετέλε- 
ἰω δεσμοὺς Ὁ. vulg. συνουσίας. σαν. 
n κατ᾿ αὐτῶν ἐλογοποίησαν 6. ὁ τούτων τῶν G. vulg. τῶν τοι- 

vulg. ἐλογοποίησαν κατὰ τούτων. ούτων. 

.Χ3 
ἐξ; 

-ἢ 



"οἱ 

3410 ΓΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. ΧΙ, 

42 τὸν βίον ἐτελεύτησεν᾽ ὥστ᾽ ' ἣν σωφρονῶμεν, οὐ μεμησό- 
μεθα τοὺς λόγους τοὺς ἐκείνων, οὐδὲ περὶ μὲν τῆς " πρὸς 
ἀλλήλους κακηγορίας νομοθετήσομεν, τῆς δ᾽ εἰς τοὺς 
θεοὺς παῤῥησίας ὀλιγωρήσομεν, ἀλλὰ φυλαξόμεθα καὶ 
»υμυοῦμεν ὁμοίως " ἀσεβεῖν τούς τε λέγοντας τὰ τοιαῦτα 

καὶ τοὺς πιστεύοντας αὐτοῖς. 
43 Ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ, ὅπως τοὺς θεούς, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς 

ἐκείνων γεγονότας οὐδεμιᾶς ἡ ἡγοῦμαι κακίας 
ἀλλ᾽ αὐτούς ὃ τε πάσας ἄχοντας τὰς ἀρετὰς φῦναι, καὶ 
τόϊς ἄλλοις τῶν καλλίστων ἐπιτηδευμάτων ἡγεμόνας 

᾿ καὶ διδασκάλους " γεγενῆσθαι. καὶ γὰρ ἄλογον, εἰ τῆς 
μὲν ἡμετέρας, εὐπαιδίας εἰς τοὺς θεοὺς τὴν αἰτίαν ἀνα-- 

φέρομεν, τῆς δὲ σφετέρας αὐτῶν μηδὲν αὐτοὺς φροντίζειν 
44" νομίζοιμεν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἡμῶν τις τῆς τῶν ἀνθρώπων φύ- 

σεως "κατασταίη κύριος, οὐδ᾽ ἂν τοὺς οἰκέτας ἐάσειεν 
εἶναι πονηρούς" ἐκείνων “δὲ καταγυγνώσκομεν ὡς καὶ ἀ 

ἐξ αὐτῶν γεγονότας περιεῖδον οὕτως ἀσεβέιϊς καὶ. 

— ὄντως. καὶ σὺ μὲν οἴει καὶ τοὺς μηδὲν προσ- 
ἥκοντας, “ἥν σοι πλησιάσωσι, “ βελτίους ποιήσειν, τοὺς 

δὲ θεοὺς οὐδεμίαν ἡγεῖ τῆς τῶν παίδων ἀρετῆς ἔχειν ἐπι- : 

45 μέλειαν. καΐτοι κατὰ τὸν σὸν λόγον δυόιν τόιν αἰσχίστοιν 

οὐ διαμαρτάνουσιν" εἰ μὲν γὼρ μηδὲν δέονται χρηστοὺς 
᾿αὐτοὺς εἶναι, χείρους εἰσὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν διάνοιαν, εἰ. 

δὲ βούλονται μέν, ἀποροῦσι δ᾽ ὅπως ὃ ποιήσωσιν, ἐλάττω. 

τῶν σοφιστῶν τὴν δύναμιν ἔχουσιν. Ἶ 

ἐᾷν 6. νυῖς. ἄν. ὁ ῳράστὰίς Ο. ϑώ μωνώ.ῃ. 

ἜΣ 

ἃ πρὸς ἀλλήλους κακηγορίας G. ς δὲ καταγιγνώσκομεν ὡς καὶ τοὺς 
. ἀλλήλων κατηγορίας. --- περιεῖδον α΄. vulg. δὲ οὐ κατα- 

ὋΣ ἀσεβεῖν τούς τε Δ. τ. τ. 6. γιγνώσκοιμεν εἶ τοὺς περιΐδοιεν. 
vulg. τούς τε Ἀ. τ. τ. «λημμελεῖν. ἃ ἥν G. vulg. ἄν. 

Υ τε πάσας ἔχοντας ἀρετὰς α. ς βελτίους G. vulg. βελτίστους. 
vulg. τε τὰς πάσας ἔχοντας ἀρετάς. Ξ. μηδὲν δέονται ἃ. vulg. μηδὲ 

2 γεγενῆσθαι G. vulg. γενέσθαι. βούλονται. 
ἃ γρμίζοιμεν G. vulg. νομέζοιεν. s ποιήσωσιν} ποιήσουσιν G. 

Γ 
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46 πολλῶν " δ᾽ ἐνόντων εἰπεῖν ἐξ ὧν ἄν τις καὶ τὸν ἔπαι-. 
νον καὶ τὴν ἀπολογίαν μηκύνειεν, οὐχ, ἡγοῦμαι δὲϊν μα- 
κρολογεῖν" οὐ γὰρ ἐπίδειξιν τοῖς ἄλλοις ποιούμενος, ἀλλ᾽ 
ὑποδέϊξαΐ σοι βουλόμενος ὡς χρὴ τούτων ἑκάτερον ποὶϊέϊν, 230 
διείλεγμαι περὶ αὐτῶν, ἐπεὶ τόν γε λόγον ὃν συνέγρα- 

Ψας οὐκ ἀπολογίαν ὑπὲρ Βουσίριδος ἀλλ᾽ ὁμολογίαν 

47 τῶν ἐπικαλουμένων δικαίως ἄν τις εἶναι νομίσειεν, οὐ 
γὰρ ἀπολύεις αὐτὸν τῶν " αἰτιῶν, ἀλλ᾽ ἀποφαίνεις ὡς 
καὶ τῶν ἄλλων τινὲς ταὐτὰ πεποιήκασι, ῥαθυμοτάτην 

τοῖς ἁμαρτάνουσιν εὑρίσκων καταφυγήν. εἰ γὰρ τῶν μὲν" 

— — 
μένον, τοὺς δ᾽ ἐφ᾿ ἑκάστοις αὐτῶν ἁλισκομένους μηδὲν 

ἡγοίμεθα δεινὸν ποιεῖν, ὅταν ἕτεροι ταὐτὰ φαίνωνται δια- 
πεπραγμένοι, πῶς οὐκ ἂν καὶ τὰς ἀπολογίας ἅπασι 
ῥαδίας ποιήσαιμεν, καὶ τοὺς βουλομένοις εἶναι πονηροῖς 
ὌΝ ἐξουσίαν "᾿ παρασκευάσαιμεν; Μάλιστα δ᾽ ἂν 

κατίδοις τὴ τὴν εὐήθειαν τῶν εἰρημένων, ἐπὶ σαυτοῦ ᾿θεωρή- 
σας. — γάρ' εἰ — καὶ δεινῶν αἰτιῶν περὶ ο 
σὲ " γενομένων τοῦτόν τις “ τὸν τρόπον σοι συνείποι; πῶς 

ἂν διατεθείης ; ἐγὼ " μὲν γὰρ οἶδ᾽ ὅτι ἃ μᾶλλον ἂν αὐτὸν 

μισήσειας ἢ τοὺς κατηγοροῦντας. καίτοι πῶς οὐκ αἰ- 

σχρὸν τοιαύτας ὑπὲρ τῶν ἄλλων ποιεῖσθαι τὰς ἀπολο- 

γίας, ἐφ᾽ αἷς ὑπὲρ σαυτοῦ λεγομέναις μάλιστ᾽ ἂν ὀργισ- 

θείης ; 

49 Σκέψαι δὲ κἀκεῖνο, καὶ δίελθε πρὸς αὑτόν. εἴ τις 
"τῶν γὺν σοι συνόντων ἐπαρθείη ποιεῖν ἃ σὺ τυγχάνεις 

δ᾽ ἐνόντων} δὲ ὕντων Ὁ. π γενομένων Ε΄. vulg. γεγονυιῶν. 
ἱ ἐπικαλουμένων G. vulg. ἐγκα- 9 τὸν τρόπον σοι G. vulg. σοι τὸν 

Κ αἰτιῶν G. vulg. ἁμαρτιῶν. » μὲν γὰρ οἷν G. νυΐᾳ. μὲν εἶν᾽. 
"μὴ 6. vulg. οὐ. 4 μᾶλλον ἂν ἃ. νυ]ρ. πολὺ μᾶλ- 
τὰ παρασκευάσαιμεν G. vulg. κα- λον. 

τασκευάσαιμεν. τ τῶν νῦν σοι G. vulg. τῶν σοι. 
x4 
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εὐλογῶν, πῶς οὐκ ἂν ἀθλιώτατος εἴη καὶ τῶν ὄντων καὶ 
τῶν πώποτε γεγενημένων ; ὧρ᾽ οὖν χρὴ τοιούτους λόγους 
᾿ γράφειν, οἷς τοῦτο προσέσται μέγιστον ἀγαθόν, ἣν μη- 
δένα πᾶσαι τῶν ἀκουσάντων δυνηθῶσιν ; 

50. ᾿Αλλὼ γὰρ ἴσως ἂν εἴποις ὡς οὐδὲ σὲ τοῦτο παρέλαθεν, 
ἀλλ᾽ ἐβουλήθης τοῖς φιλοσόφοις παράδειγμα καταλιπεῖν 
ὡς χρὴ περὶ τῶν αἰσχρῶν αἰτιῶν καὶ δυσχερῶν πραγμάτων 
ποιῶσθαι τὰς ἀπολογίας. ἀλλ᾽ εἰ καὶ πρότερον ἠγνόεις, e 
οἷμαΐ σοι νῦν γεγενήσθα; φανερὸν ὅτι; πολὺ θᾶττον ἄν τις 
σωθείη μηδὲν φθεγξάμενος, ἢ τοῦτον τὸν τρόπον ἀπολο- 
γησάμενος. Καὶ μὲν δὴ καὶ τοῦτο δῆλον, ὅτι τῆς φιλο- 

σοφίας ἐπικήρως διακειμένης καὶ φθονουμένης διὰ τοὺς 
51 τοιούτους τῶν λόγων ἔτι μᾶλλον αὐτὴν μισήσουσιν. 231 

ἪΝν οὖν ἐμοὶ πείθη, μάλιστα μὲν οὐ ποιήσεις τοῦ λοιποῦ 
πονηρὼς ὑποθέσεις, εἰ δὲ μή, τοιαῦτα ζητήσεις λέγειν, ἐξ 

ὧν μήτ᾽ αὐτὸς χείρων εἶναι δόξεις μήτε τοὺς μιμουμέ- 
νους “ λυμανέ; μήτε τὴν περὶ τοὺς λόγους —— διω- 

βαλεῖς. 

52. Καὶ μὴ "θαυμάσῃς, εἰ νεώτερος ὧν καὶ μηδὲν. σοι 
προσήκων οὕτω προχείρως ἐπιχειρῶ « σε νουθετέϊν᾽ ἡγοῦμαι 
γὰρ οὐ τῶν πρεσβυτάτων οὐδὲ τῶν οἰκειοτάτων, ἀλλὰ 

τῶν πλεέίστα εἰδότων καὶ βουλομένων ὠφελεῖν ἔργον εἶναι 
περὶ τῶν τοιούτων συμβωυλεύειν" Ἄ 

— 

5 γράφειν G. νυ]ρ. συγγράφειν. Υ̓ νεώτερος ὧν καὶ] om. pr. G. 
τ ἐμοὶ (ἃ. vulg. μοι. Subscribit G. βούσειρις ἩΒΗΪΔΙ 
υ λυμαχε) λυμαίνει ἃ. vulg. AAAA. ἑλικώνιος ἅμα τοῖς ἑταίροις 

λυμανῇ. θεοδώρω, καὶ εὐσταθίωι. 
* θαυμάσῃς G. vulg. θαύμαζε. 
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ͂ΚΟΣ. 
΄ 

—— — — 

ΝΈΩΤΕΡΟΣ μὲν ὧν προηρούμην γράφειν τῶν λόγων οὐ 434 
τοὺς μυθώδεις οὐδὲ τοὺς τερατείας καὶ ψευδολογίας με- 
στούς, οἷς οἱ πολλοὶ μᾶλλον χαίρουσιν ἢ τοῖς περὶ τῆς 
αὐτῶν σωτηρίας λεγομένοις, οὐδὲ τοὺς τὰς παλαιὰς 
πράξεις καὶ τοὺς πολέμους τοὺς Ἑλληνικοὺς ἐξηγουμέ- 

ἄνους, καίπερ εἰδὼς δικαίως αὐτοὺς ἐπαινουμένους, οὐδ᾽ 233 
αὖ τοὺς ἁπλῶς " δοκοῦντας εἰρῆσθαι καὶ μηδεμιᾶς " κομ- 
ψότητος μετέχοντας, οὺς οἱ δεινοὶ περὶ τοὺς ἀγῶνας 
παραινοῦσι τοῖς νεωτέροις μελετῶν, εἴπερ βούλονται πλέον 

3ἔχειν τῶν ἀντιδίκων, ἀλλὰ πάντας τούτους ἐάσας περὶ 

ἐκείνους ἐπρωγματευόμην τοὺς περὶ τῶν συμφερόντων τῇ 
. τε πόλει καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι συμβουλεύοντας, καὶ 

πολλῶν μὲν ἐνθυμημάτων γέμοντας, οὐκ ὀλίγων δ᾽ ἀντι- Ὁ 
θέσεων καὶ παρισώσεων καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν τῶν ἐν ταῖς 

ῥητορείαις διαλαμπουσῶν καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπισημαΐ- 
νέεσθαι καὶ θορυβεῖν ἀναγκαζουσῶν" νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ὁπωσοῦν 

Ατοὺς τοιούτους. ἡγοῦμαι γὰρ οὐχ, ἁρμόττειν οὔτε τοὺς 
ἔτεσι τοῖς “ ἐνενήκοντα καὶ τέτταρσιν, ὁ ἁγὼ τυγχάνω 

γεγονώς, οὔθ᾽ ὅλως τοὺς ἤδη πολιὰς ἔχουσιν, ἐκεῖνον τὸν 

τρόπον ἔτι λέγειν, ἀλλ᾽ ὡς ἅπαντες μὲν ἂν ἐλπίσειαν 

ὁ εἰ βουληθέϊεν, οὐδεὶς δ᾽ ἂν δυνηθείη ῥωδίως πλὴν τῶνς 

ἸΔ δοκιῦννας εἰρῆσθαι. Ο. νας. 6 δνοήκωτα. μαὶ τέτταρσιν ΘΟ. 
εἰρῆσθαι δοκοῦντας. ceteri ἐννενήκοντα καὶ τέσσαρσιν. 

Ὁ κομψότητος G. νυ]. κοσμιό- ἀἁ4 ἁγὼ G. vulg. ὧν ἐγώ. 
τητος. ξ εἰ G. vulg. ἡ. 
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5 πονεῖν ἐθελόντων καὶ σφόδρα προσεχόντων τὸν γοῦν. Τού- 
του δ᾽ “ἕνεκεν ταῦτα προέϊπον, ἵν ἥν τισὶν ὁ μέλλων 

5 δειχβήσεσθαι λόγος μαλακώτερος ὧν φαίνηται τῶν πρό- 
τερον " διαδεδομένων, μὴ παραβάλλωσι πρὸς τὴν ἐκείνων 
ποικιλίαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν αὐτὸν κρίνωσι τὴν ἐν 
τῷ παρόντι δεδοκιμασμένην: 

6 Διαλέξομαν" δὲ ' πε τε τῶν τῇ πόλει πεπραγμένων 
καὶ περὶ τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς; οὐκ ἀπὸ τούτων ἀρ- ἃ 
ξώμενος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἐμοὶ συμβεβηκότων' ἐντεῦθεν γὰρ 

7 οἶμαι κ μᾶλλον κατοπεΐγειν. — γαρ ἀναμαρτή- 

τως ζν καὶ τοῖς ἄλλοις ἀλύπως, οὐδένα διαλέλοιπα 
χρόνον ὑπὸ μὲν τῶν σοφιστῶν τῶν ἀδοκίμων καὶ πονηρῶν 

διαβαλλόμενος, ὑπ᾽ ἄλλων δέ τινων οὐχ, οἷός εἰμι γεγνώ- 
᾿σκόμεένος, ἀλλὼ τοιοῦτος ὑπολαμβανόμένος οἵον ἂν παρ᾽ 
8 ἑτέρων ἀκούσωσιν. βούλομαι οὖν προδιαλεχβήναι περί τ᾽ ε 
ἐμαντοῦ καὶ περὶ τῶν οὕτω πρός με διωκειμένων, Ἱν᾽, ἥν 
πὼς οἷός τε γένωμαι, τοὺς μὲν παύσω βλασφημοῦντας, 
τοὺς δ᾽ εἰδέναι ποιήσω περὶ ' ἃ τυγχάνω διατρίβων" ἣν 

γὰρ ταῦτα τῷ λόγῳ δυνηθῶ διοικῆσαι κατὰ τρόπον, ἐλ-- 234 

πίζω τὸν ἐπίλοιπον χρόνον αὐτός τε ἀλύπως διάξειν, καὶ 
τῷ λόγῳ τῷ μέλλοντι ῥηθήσεσθαι τοὺς παρόντας μᾶλλον 

. προσέξειν τὸν νοῦν. 

9 Οὐκ ὀκνήσω δὲ κατειπεϊν οὔτε νῦν τὴν " ἐγγιγνομένην 

ἐν τῇ διανοίως "μοι ταραχήν, οὔτε τὴν ἀτοπίαν ὧν ἐν τῷ 
παρόντι τυγχάνω γιγνώσκων, οὔτ᾽ εἴ τι πράττω τῶν δὲ- 
ὄντων. ἐγὼ γὰρ μετεσχηκὼς τῶν μεγίστων ἀγαθῶν, ὧν 

ἔ ἕνεκεν G. vulg. ἕνεκα. litteræ duæ vel tres. 

8 δειχθήσεσθαι λόγος G. νυ]. 1 ἃ τυγχάνω διωτρίβων G. vulg 
λόγος λεχθήσεσθαι. ἃ προαιρούμενος τυγχάνω διατρίβειν. 

ν΄ διαδεδομένων ((. σαϊοτὶ διδομέ- τ ἐγγησομένην Ὁ. νυῖρ. γονομέ- 
νων.-. νὴν- 

iĩ περί τε τῶν G. vulg. περὶ τῶν. Ἀ μοι--ατῶν G. vulg. μου-τ--ἥν. 
Κ Ῥοβὲ μᾶλλον deletee in 6. 
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ὥπαντες ἂν εὔξαιντο μεταλαβεῖν, πρῶτον μὲν τῆς περὶ 
τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ὑγιείας οὐχ, ὡς “ ἔτυχον, ἀλλ᾽Ὁ 

ἐνωμίλλως τοῖς μάλιστα περὶ ἑκάτερον τούτων ἢ εὐτυχῖ-. 
το κόσιν, ἔπειτω τῆς περὶ τὸν βίον εὐπορίας, ἃ ὥστε μηδενὸς 

πώποτ᾽ ἀπορῆσαι τῶν μετρίων μηδ᾽ ὧν ἄνθρωπος ἂν νοῦν " 
ἔχων ἐπιθυμήσειεν, " ἔτι τοῦ μὴ τῶν καταβεβλημένων εἷς 
εἶναι μηδὲ τῶν κατημελημένων, ἀλλ᾽ ἐκείνων περὶ ὧν οἱ 
χαριέστατοι τῶν Ἑλλήνων καὶ μνησθεῖεν ἂν καὶ δια-ς 

11 λεχθεῖεν ὡς σπουδαίων ὄντων, τούτων ἁπάντων μοι συμ- 
φβεβηκότων. τῶν μὲν ὑπερβωλλώτως τῶν δ᾽ ἐξαρκούντως 
οὐκ ἀγαπῶ ζῶν ἐπὶ τούτοις, ἀλλ᾽ " οὕτω μοι τὸ γηράς 

ἐστι δυσάρεστον καὶ μικρολόγον καὶ μεμλψήμοιρεν, ὥστε 
πολλάκις ἤδη “τήν τε φύσιν τὴν ἐμαυτοῦ κατεμεμι ψνά- 

μήν, " ἧς οὐδεὶς ἄλλος καταπεφρόνηκε, καὶ τὴν " τύχην 

1 ὠδυράμην, ταύτη μὲν οὐδὲν ἔχων " ἐπικαλεῖν ἄλλο πλὴν 
ὅτι περὶ τὴν φιλοσοφίαν ἣν " προειλόμην ἀτυχίαι τινές ἃ 

ἃιμοι καὶ συκοφαντίαι γεγόνασι, τὴν δὲ φύσιν εἰδὼς 
πρὸς μὲν τὰς πράξεις ἀῤῥωστοτέραν καὶ μαλακωτέραν 
οὖσαν τοῦ δέοντος, πρὸς δὲ τοὺς λόγους " οὐ τελείαν οὔτε 
πανταχῇ χρησίμην, ἀλλὼ δοξάσαι μὲν περὶ ἑκάστου τὴν 

ἀλήθειαν μᾶλλον δυναμένην τῶν εἰδέναει φασκόντων, εἰ- 

πεῖν δὲ περὶ τῶν αὐτῶν τούτων “ἐν συλλόγῳ πολλῶν 
[“ παῤῥησί "} ἀνθρώπων ἁπασῶν ὡς" ἔπος εἰπεὶν ἀπολε-ς 

13 λειμιμένην: οὕτω γὰρ ἐνδεὴς ἀμφοτέρων ἐγενόμην τῶν ΜΝ» 

γίστην δύνωμιν ἐχόντων παρ ἡμῖν, φωνῆς ἱκανῆς καὶ 

Ὁ ἔτυχον G. vulg. ἔτυχεν. χ τύχην] ψυχην α. 
Ρ εὐτυχηκόσιν G. vulg. ηὐτυχη- Υ ἐπικαλεῖν α΄. vulg. ἐγκαλεῖν. 

᾿ κόσιν. προειλόμην} προσειλόμην pr. G. 
4 ὥστε G. vulg. οὕτως ὥστε. ἃ μοι] om. G. 
τ ἔτι τὸῦ G. vulg. ἔτι δὲ τοῦ, Ὁ οὐ τελείαν] om. pr. G. 
᾿οιμο τὰ} οὕτω τὸ ὦ. : 26 
Ὁ τήν τε G. ceteri τὴν μέν. παῤῥησίᾳ) Delet H. Wol- 

Ἔξ νος 6. ἤμ5, post {18 εἰπεῖν ponit Coraës. 



᾿΄΄-΄-τ ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ On. ΧΙ]. 

τόλμης, ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις ἄλλος τῶν πολιτῶν' ὧν οἱ 

μὴ τυχόντες ᾿ἀτιμότεροι “περιέρχονται ' πρὸς τὸ δονέϊν 
ἄξρί τινος εἶναι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ' τὸϊς μὲν 235 
γὰρ ἐκτίσειν τὸ καταγνωσθὲν ἐλπίδες ὕπεισιν, οἱ δ᾽ 

14 οὐδέποτ᾽ ἂν τὴν φύσιν μεταβάλοιιν, Οὐ μὴν ἐπὶ τού- 

τοις ἀδυμήσων περιέϊδον ἐμαυτὸν ἄδοξον οὐδ᾽ ἀ παν- 

᾿τάπασι — ἀλλ᾽ " ἐπειδὴ τοῦ πολιτεύεσθαι διή- 

5 — ἐπὶ τὸ “ψυλοσεφέν καὶ πονεῖν καὶ γράφειν ἃ 

ἴην κα ον, οὐ περὶ μικρῶν τὴν προαίρεσιν. 
ἃ ποιούμενος, οὐδὲ περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων, οὐδὲ πεῤ 
ὧν ἄλλοι τινὲς ληροῦσιν, ἀλλὼ περὶ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ Ὁ 

βασιλικῶν καὶ πολιτικῶν πρωγμάτων, δ᾽ ἃ προσήκειν 
᾿ ὠόμην μοι τοσούτῳ μᾶλλον τιμᾶσθαι τῶν ἐπὶ τὸ βήμα 
παριόντων, "ὅσῳ περ περὶ μειζόνων καὶ καλλιόνων ἢ 

15 κεῖνοι τοὺς λόγους ἐποιούμην. ὧν οὐδὲν ἡμῖν ἀποβέβηκεν. 

καίτοι πάντες ἴσασι τῶν μὲν ῥητόρων ' τοὺς πολλοὺς οὐχ 
ὑπὲρ τῶν τῇ πόλει συμφερόντων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν αὐτοὶ λή- 

ψεσθαι προσδοκῶσι, δημηγορεῖν τολμῶντας, ἐμὲ δὲ καὶ 
τοὺς ἐμοὺς οὐ μόνον τῶν κοινῶν ἀπεχομένους μῶλλον τῶν ο 

ἄλλων, ἀλλὼ καὶ τῶν ἰδίων εἰς τὰς τῆς πόλεως χρείας 

* τὴν ϑύναμιν τὴν ἣν Ἢ ἡμετέραν αὐτῶν δαπανωμένους" 

τό ἔτι δὲ τοὺς “μὲν η ἢ λοιδορουμένους ἐ εν Ταὺς ἐκκλησίαις. * 

"μεσεγγυώματες: — αὐτοῖς ἢ λυμαινομένους τοὺς 

συμμάχους ἢ τῶν ἄλλων 5 ὃν ἂν τύχωσι συκοφαντοῦν- 

τας, ἐμὲ δὲ τῶν λόγων ἢ ἡγεμόνα τούτων γεγενημένον τῶν 
“ περιέρχονται α. vulg. NMyv⸗· ᾿ ποὺς πολλοὺς G. vulg. πολλούς. 

* τῷ ἡμετέραν αὐτῶν δαπανωμένους 

Γ πρὸς τὸ δοκεῖν G. vulg. πρὸς Ο. * ἡμετέραν δαπανωμένους. 

τῷ μὴ δοκεῖν. ἢ μεσεγγυώματος G. vulg. με- 
ὃ ἐπειδὴ τοῦ πολιτεύεσθαι G. ce- σεγγυημάτων. 

teri ἐπεὶ πεπολιτεῦσθαι. ν; “Ὁ ὃν Ὁ. vulg. ὧν. 
h ποιούμενος G. vulg. αἱρούμενος. * “ἡγεμόνα τούτων Ὁ. vulg. τού- 
: φόμην 6. vulg. μην. τῶν ἡγεμόνα. 

x ὅσῳ περ περὶ G. vulg. ὅσῳ περί. 
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παρακαλούντων τοὺς Ἕλληνας ἐπί τε τὴν ὁμόνοιαν τὴν 

πρὸς “ ἀλλήλους καὶ τὴν στρατείαν τὴν ἐπὶ τοὺς βαρβά- d 

17 καὶ τῶν σὑμιβευλευέντοιν ὦ ἀποικίαν ἐκπέμπειν κοινῇ 
᾿ πάντας ἡμᾶς ἐπὶ τοσαύτην χώραν καὶ τοιαύτην, περὶ 
ἧς ὅσοι περ ἀκηκόασιν ὁμολογοῦσιν ἡμᾶς τε, εἰ σωφρο- 
νήσαιμεν καὶ παυσαίμεθα τῆς πρὸς ἀλλήλους μανίας, 
"ταχέως ἂν ἄνευ πόνων καὶ κινδύνων κατασχεῖν αὐτήν, 

ἐκείνην τε ῥαδίως ἂν ἅπαντας δέξασθαι τοὺς ἐνδεεῖς 

ἡμῶν ὄντας τῶν ἐπιτηδείων᾽ ὧν πράξεις, εἰ πάντες συν- 

ελθόντες ζητοῖεν, οὐδέποτ᾽ ἂν εὕροιεν καλλίους οὐδὲ μεί- 
ζους οὐδὲ μᾶλλον ἅπασιν ἡμῖν συμφερούσας. 

18 ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὕτω πολὺ τῇ διανοίῳ διεστώτων ἡμῶν, 
καὶ τοσούτῳ σπουδαιοτέραν ἐμοῦ πεποιημένου τὴν αἵρεσιν, 236 

οὐ δικαίως οἱ πολλοὶ περὶ ἡμῶν ὑπειλήφασιν, ἀλλὰ 'τῶ- 
ρωχωδῶς καὶ παντάπασιν ἀλογίστως. τῶν μὲν " γὰρ 

ῥητόρων τὸν τρόπον ψέγοντες προστάτας αὐτοὺς τῆς πό- 
λεως ποιοῦνται καὶ κυρίους ̓  ἁπάντων καθιστᾶσιν, ἐμοῦ 
δὲ τοὺς λόγους ἐπαινοῦντες αὐτῷ μοι φθονοῦσι, Υ δι οὐδὲν 
ἕτερον ἥ ἢ διὼ τούτους οὺς ἀποδεχόμενοι τυγχάνουσιν" οὔ- 

τως ἀτυχῶς φέρομαι παρ αὐτοῖς. 

19 Καὶ τί δὲὶ θαυμάζειν " τῶν "πρὸς ἁπάσας τὰς ὑπερο- Ὁ 
χῶς οὕτω διακεῖσθαι πεφυκότων, ὅπου καὶ τῶν οἰομένων 
διαφέρειν καὶ ζηλούντων ἐμὲ καὶ μιμεῖσθαι γλιχομένων 
" τιγὲς ἔτι δυσμοενέστερον " ἔχουσί μοι τῶν ἰδιωτῶν" ὧν τί- 

Ἵ ἀλλήλους] τοὺς Ἕλληνας G. x ἑπάντων G. ceteri αὐτούς. 

ἐπὶ —— κοὐ τεσαύτῳ. ὃ. πρὸς ἁπάσας τὰς ὑπεροχὰς οὕτω 
" ταχέως ὧν ἄνευ αι. vulg. τα- διακεῖσθαι πεφυκότων G. vulg. οὕτω 

χέως ἄνευ. διακεῖσθαι πεφυκότων πρὸς ἁπάσας 
t ταραχωδῶς---ἀλογίστως G. vulg. τὰς ὑπεροχάς. 

ταραχώδη----ἀλόγιστον. μι τινὲς} om. pr. α. 
——— G. vul ἄλ- ς 6. δ Ας: — 8: γὰρ ἔχουσί μος G. vulg. ἔχουσι 



418 ΓΣΟΚΡΑΤΟΥΣ On. ΧΙ, 

νας ἄν τις εὕροι πονηροτέρους (εἰρήσεται γάρ, εἰ “ καί 
τισι δόξω νεώτερα καὶ βαρύτερα λέγειν τῆς ἡλικίας), οἵ- 

τινες οὔτε φράζειν οὐδὲν μέρος ἔχοντες τοῖς μαθηταῖς τῶν 
εἰρημένων ὑπ᾽ ἐμοῦ, τὸς τε λόγοις παραδείγμασι χρώ- 
μένοι τοῖς ἐμοῖς καὶ ζῶντες ἐντεῦθεν τοσούτου δέουσι, χά-ο 
ριν “ ἔχειν τούτων, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν ἐθέλουσιν, ἀλλ᾽ 
ἀεί τι φλαῦρον περὶ ἐμοῦ λέγουσιν. 

40 Ἕως μὲν οὖν τοὺς λόγους ' μου ἐλυμαίνοντο, παρα- 
νωγιγνώσκοντες ὡς δυνατὸν κάκιστα τός ἑαυτῶν καὶ 
διαιροῦντες οὐκ ὀρθῶς καὶ κατακνίζοντες καὶ πάντα τρό- 
πον διαφθείροντες, οὐδὲν ἐφρόντιζον τῶν ἀπαγγελλομέ- 

τ γῶν, ἀλλὰ ῥαθύμως εἶχον" μικρὸν δὲ πρὸ τῶν Παναβη- 
ψιγαίων τῶν μεγάλων ἠχβέσθην δὲ αὐτούς. ἀπαντήσαντες ἃ 

γάρ ὁ τινές μοι τῶν ἐπιτηδείων ἔλεγον ὡς ἐν τῷ Λυκείω 

συγκαθεζόμενοι τρέϊς ἢ τέτταρες τῶν ἀγελαίων σοφιστῶν 
καὶ πάντα φασκόντων εἰδέναι καὶ ταχέως πανταχοῦ 
γιγνομένων διαλέγοιντο περί τε τῶν ἄλλων ποιητῶν καὶ 

τῆς Ἡσιόδου καὶ " τῆς Ὁμήρου ποιήσεως, οὐδὲν μὲν παρ᾿ 

αὑτῶν λέγοντες, τὰ δ᾽ ἐκείνων ῥωψνωδοῦντες καὶ τῶνε 

πρότερον ἄλλοις τισὶν εἰρημένων τὰ χαριέστατα μνήμο- 
χα νεύοντες᾽ ἀποδεξαμένων δὲ τῶν περιεστώτων τὴν διατρι- 

βὴν αὐτῶν ἕνα τὸν ' τολμηρότατον ἐπιχειρῆσαι ἢ ἐμὲ δια- 
βάλλειν, λέγονθ᾽ ὡς ἐγὼ πάντων καταφρονῶ τῶν τοιού- 
των, καὶ τάς τε φιλοσοφίας τὰς τῶν ἄλλων καὶ τὰς 237 

παιδείας ἁπάσας ἀναιρῶ, καὶ φημὶ πάντας ληρεῖν πλὴν 
τοὺς μετεσχηκότας τῆς ἐμῆς διατριβης" τούτων δὲ ῥηθέν- 

" 

ἃ καί τισι G. ceteri καί τι. ποιήσεως Ὁ. vulg. τῶν Ἡσιόδου καὶ 
ς ἔχειν τούτων ὥστ᾽ G. vulg. Ὁμήρου ποιήσεων. 

ἔχειν ὥστ᾽. ἱ πρλμηρότατον ἐπιχειρῆσαι G. 
ἔ μου Ὁ. vulg. ἡμῶν. vulg. τολμηρότατον ἐκείνων ἐπίχει- 
s τινές μοι ἃ. vulg. μοί τινες. βῆσαι. F 
δ τῆς Ἡσιόδου καὶ τῆς Ὁμήρου ΕΚ ἐμὲ] Libri με. 



Ρ. 237. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 4109 

τῶν ἀηδῶς τινὰς τῶν παρόντων διατεβηναι πρὸς ἡμᾶς" 

43. ὡς μὲν οὖν ἐλυπήθην καὶ συνεταράχθην ἀκούσας "᾿ ἀπο- 
δέξασθαί τινας τοὺς λόγους " τούτους, οὐκ ἂν δυναίμην 
εἰπεῖν" ὥμην γὰρ οὕτως ἐπιφανὴς εἶναι τοῖς ἀλαζονευο- 
μένοις πολεμῶν καὶ περὶ ἐμαυτοῦ μετρίως δὶειλεγμένος, Ὁ 
μᾶλλον δὲ ταπεινῶς, ὥστε " μηδὲν ἄν ποτε γενέσθαι πι- 
στὸν τῶν λεγόντων ὡς ἐγὼ τοιαύταις ἀλαζονείαις ἐχρη- 

24 σάμην. ἀλλὼ γὰρ οὐκ ἀλόγως ὠδυρώμην ἐν ἀρχῇ τὴν 
ἀτυχίαν τὴν Ρ παρωκολουβοῦσάν μοι πάντα τὸν χρόνον ἐν 

τοῖς τοιούτοις" αὕτη γάρ ἐστιν αἰτία καὶ τῆς ψευδολο- 
γίας τῆς “περὶ ἐμὲ γιγνομένης καὶ τῶν διαβολῶν καὶ 
τοῦ φθόνου καὶ τοῦ μὴ δύνασθαί με τυχεῖν τῆς δόξης ἧς 

ἄξιός εἰμι, " μηδὲ τῆς ὁμολογουμένης; μηδ᾽ ἣν ἔχουσί τι-ς 
νες τῶν πεπλησιωκότων ᾽ μοι καὶ πανταχῆ τεθεωρηκότων 
ἡμᾶς. Ταῦτα μὲν οὖν οὐχ, οἷόν τ᾿ ἄλλως ἔχειν, ἀλλ 

25 ἀνάγκη στέργειν τοῖς ἤδη συμβεβηκόσι" πολλῶν δέ μοι 

λόγων ἐφεστώτων, ἀπορῶ * —B τῶν εἰ- 
θισμένων ἀεί τι ψεύδεσθαι περὶ " ἐμοῦ καὶ λέγειν ἀνεπι- — 
τήδειον [" τολμώντων]. ἀλλ᾽ εἰ — σπουδάζων καὶ 

πολλοὺς λόγους ποιούμενος περὶ ἀνθρώπων οὺς οὐδεὶς ἃ 
ὑπείληφεν ἀξίους εἶναι λόγου, δικαίως ἂν μωρὸς εἶναι 

26 δοκοίην. ἀλλὰ τούτους ὑπεριδὼν ἀπολογῶμαι πρὸς τοὺς 

ἀδίκως μοι τῶν ἰδιωτῶν φθονοῦντας, " καὶ πειρῶμαι δὲ- 

1 ὡς: τιἀκούσας} οἴπι. pr. G. ὁμολογουμένης α. 
τὰ ἀποδέξασθαι) ἀναλέξασθαι G. δ μοι G. vulg. ἐμοί. 

* ἐμοὺς οὐκ. κατηγορῶν. 
9. μηδέν᾽ ἄν ποτε G. vulg. μη- ἃ ἐμοῦ] μου α. 

δένα ποτε. Χ τολμώντων} om. pr. G. 
Ῥ παρακολουθοῦσαν----χρόνον ἐν τοῖς Υ ὑπεριδὼν ἀπολογῶμα: πρὸς τοὺς 

G. ceteri παρακολουθήσασαν----χρό- ἀδίκως μοι τῶν ἰδιωτῶν φθονοῦντας 
γον τοῖς. α. vulg. ὑπεριδὼν ὡς φθονοῦντας. 

———— 2. καὶ πειρῶμαι G. vulg. πειρῶ- 
ηδὲ τῆς ἔνης} μηδὲ μαι. 
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δάσκειν αὐτοὺς ὡς οὐ δικαίως οὐδὲ προσηκόντως περὶ 
ἐμοῦ ταύτην ἔχουσι τὴν γνώμην; καὶ τίς οὐκ ἂν κατα- 

γνοίη μου πολλὴν ἄνοιαν, εἰ τοὺς μηδὲν δὲ ἕτερον δυσκό- 

λως πρός με διακειμένους "ἢ διὼ τὸ δοκεῖν χαριέντως εἰρη- 
κέναι περί τινων, τούτους οἰηθείην ὁμοίως διαλεχθεὶς ὥσπερ 

πρότερον παύσειν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις λυπουμένους, ἀλλ᾽ e 
οὐ μᾶλλον ἀλγήσειν, ἄλλως τε " κἂν φανῶ μηδὲ γῦν πω 

47 τηλικοῦτος ὧν " πεπαυμένος παραληρῶν. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ 

ἐκεῖνο ποιεῖν οὐδεὶς ἄν μοι συμβουλεύσειεν, ἀμελήσαντι 238 
τούτων “ καὶ μεταξὺ καταβαλόντι περαίνειν τὸν λόγον, 

ὃν προήρημαι βουλόμενος ἐπιδέξαι τὴν πόλιν ἡμῶν πλειό- 
νων ἀγαθῶν αἰτίαν γεγενημένην τοῖς Ἕλλησιν ἢ τὴν Λα- 

κεδαιμονίων" εἰ γαῦῤ τοῦτο ἤδη "“ ποιοίην μήτε τέλος ἐπι- 

θὲς τοῖς γεγραμμένοις μήτε συγκλείσας τὴν ἀρχὴν τῶν 
ῥηθήσεσθαι μελλόντων τῇ τελευτῇ τῶν ἤδη προειρημένων, 
ὅμοιος ἂν εἶναι δόξαιμι τοῖς εἰκῇ καὶ φορτικῶς καὶ χύ- 

δὴν ὁ τι ἂν ἐπέλθη λέγουσιν" ὦ φυλακτέον ἡμῖν ἐστίν. Ὁ 

28 Κράτιστον οὖν ἐξ ἁπάντων τούτων, περὶ ὧν ' τὸ τελευ- 
ταὶόν με διέβαλλον ἀποφηνώμενον ᾧ δοκεῖ μοι, τότ᾽ ἤδη 
λέγειν περὶ ὧν ἐξ ἀρχῆς ὅ διενοήθην οἶμαι γάρ, ἢν ἐξε- 

νέγκω γράψας καὶ ποιήσω φανερὰν ἣν ἔχω γνώμην περί 

τε τῆς παιδείας καὶ τῶν ποιητῶν, παύσειν αὐτοὺς ψευ- 

δὲς πλάττοντας αἰτίας καὶ λέγοντας ὅ τι ἂν τύχωσιν. 

29 "Τῆς μὲν οὖν παιδείας τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων κατα- 

λειφθείσης τοσούτου δέω καταφρονεῖν, ὥστε καὶ τὴν ἐφ᾽ 

ἡμῶν κατασταθεϊσαν ἐπαινῶ, λέγω δὲ τήν τε γεωμετρίαν 

——— vulg. ἢ τό. Γ τὸ τελευταῖον----λέγειν περὶ ὧν} 
Ὁ κἂν Ε. vulg. ἄν καί. ——— 
— —— ——— διενοήθην" οἶμαι G. vulg. διε- 
ἀ καὶ μεταξὺ καταβαλόντι G. 2 — οἶμαι. 

ceteri καὶ καταβάλλεντι. Β Τῆς μὲν----εἶναι φήσειεν] Ητς 
5. ποιοίην G. ceteri ποιοήμην. quoque e G. addidi. 
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καὶ τὴν ἀστρολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους τοὺς ἐριστικοὺς 
καλουμένους, οἷς οἱ μὲν νεώτεροι μᾶλλον χαίρουσι τοῦ 
δέοντος, τῶν δὲ πρεσβυτέρων οὐδὲὶς ἔστιν ὅστις ἀνεκτοὺς 

30 αὐτοὺς εἶναι φήσειεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ τόῖς ὡρμημένοις 
ἐπὶ ταῦτω ἱ παρακελεύομαι πονεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν 
ἅπασι τούτοις, λέγων ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο " δύναται ς 

τὼ μαθήματα ταῦτα ποιέϊν ἀγαθόν, ἀλλ᾽ οὖν ἀποτρέπει 
41} τοὺς νεωτέρους πολλῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. τοῖς 

μὲν οὖν τηλικούτοις οὐδέποτ᾽ ἂν εὑρεθῆναι νομίζω δὶατρι- 
βὰς ὠφελιμωτέρας τούτων οὐδὲ μᾶλλον πρεπούσας" τοῖς 
δὲ πρεσβυτέροις καὶ τοῖς εἰς ἄνδρας δεδοκιμωσμένοις οὐ- 
κέτι φημὶ τὰς μελέτας ταύτας ἁρμόττειν. ὁρῶ γὰρ ἐνΐ- 
ους τῶν ἐπὶ τοῖς μαθήμασι τούτοις οὕτως ' ἀπηκριβωμέ- ἃ 
νων ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκειν, οὔτ᾽ εὐκαίρως ταῖς 
ἐπιστήμαις αἷς ἔχουσι χρωμένους, ἔν τε ταῖς ἄλλαις 
πρωγματείαις ταῖς περὶ τὸν βίον ἀφρονεστέρους ὄντας 

8, τῶν μαθητῶν ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν τῶν οἰκετῶν. τὴν αὐτὴν 
δὲ γνώμην ἔχω καὶ περὶ τῶν δημηγορεῖν δυναμένων καὶ 
τῶν περὶ τὴν γραφὴν τὴν τῶν λόγων εὐδοκιμούντων, ὅλως 

Ἢ δὲ περὶ ἁπάντων τῶν " περὶ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπι- 

στήμας καὶ τὰς δυνάμεις διαφερόντων. οἶδα γὰρ καὶς 
τούτων τοὺς πολλοὺς οὔτε τὼ περὶ σφᾶς αὐτοὺς καλῶς 
9 διωκηκότας οὔτ᾽ ἐν ταῖς ἰδίαις συνουσίαις ἀνεκτοὺς ὄν- 
τας, τῆς τε δόξης τῆς τῶν συμπολιτευομένων ὀλιγωροῦν- 
τάς, ἄλλων τε πολλῶν καὶ μεγάλων ἁμαρτημάτων γέ- 
μοντας᾽ ὥστ᾽ οὐδὲ τούτους ἡγοῦμαι ὃ μετέχειν τῆς ἕξεως 239 

ἱ παρακελεύομαι πονεῖν καὶ προσ- τὰ δὲ περὶ G. vulg. δὲ καὶ περί. 
έχειν G. ceteri παρακελεύω μὴ πο- Ὁ περὶ τὰς τέχνας καὶ) ΗΞο ad- 
νεῖν καὶ μὴ προσέχειν. didi e G. 

Κ λένωται Ὁ. 6 νυὶφ. διική- 
᾿ ἀπηκριβωμένων] ἀπηκριβωμέ- σάαντας. 

νους ἃ. ΣΝ Ρ μετέχειν G. vulg. μετασχεῖν. 
Υ 
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33 περὶ ἧς ἐγὼ τυγχάνω διαλεγόμενος. Τίνας οὖν ἃ καλῶ 

πεπαιδευμένους, ἐπειδὴ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμως 
καὶ τὰς δυνάμεις ἀποδοκιμάζω ; πρῶτον μὲν τοὺς κά- 
λῶς χρωμένους τόῖς πράγμασι τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν 
ἑκάστην πρσαίπτουαι, καὶ τὴν δόξαν ἐπιτυχὴ τῶν και- 

ρῶν ἔχοντας καὶ δυναμένην ἁ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ στοχάζεσθαι 
34του συμφέροντος" ἔπειτα τοὺς — καὶ δικαίως 

ὁμιλοῦντας τοῖς ἀεὶ πλησιάζουσι, καὶ τὰς μὲν τῶν ἄλ-Ὁ 
λων ἀηδίας καὶ βαρύτητας εὐκόλως καὶ ῥαδίως φέρον- 

τας, σφᾶς δ᾽ αὐτοὺς ὡς δυνατὸν "ἐλαφροτάτους καὶ 
μετριωτάτους τοῖς συνοῦσι, παρέχοντας " ἔτ; τοὺς τῶν 
μὲν ἡδονῶν ἀεὶ κρατοῦντας, τῶν δὲ συμφορῶν μὴ λίαν 
ἡττωμένους, ἀλλ᾽ ἀνδρωδῶς ἐ ἐν. αὐταῖς — καὶ 

35 τῆς φύσεως ἀξίως ἡ ἧς μετέχοντες τυγχάνομεν: τέταρτον, 
ὅπερ μέγιστον, τοὺς μὴ διαφθειρομεένους ὑπὸ τῶν εὐπρα-- 
γιῶν μηδ᾿ ἐξισταμένους αὑτῶν μηδ᾽ ὑπερηφάνους γίγνο- 

μένους, ἀλλ᾽ ἐμμέόιοντας τῇ τάξει " τῇ τῶν εὖ φρονούντων, 
καὶ μὴ μᾶλλον χαίροντας τοῖς δὰ τύχην ὑπάρξασιν 

ἀγαθοῖς ἢ τοῖς διὰ τὴν αὑτῶν φύσιν καὶ φρόνησιν ἐξ ἀρ- 

46 χῆς γιγνομένοις. τοὺς δὲ μὴ μόνον πρὸς ἕν τούτων "ἀλλὰ 

'χαὶ πρὸς ἅπαντα ταῦτα τὴν ἕξιν τῆς ψυχῆς εὐάρμοστον. 

ἔχοντας, τούτους φημὶ καὶ φρονίμους εἶνάε: καὶ " τελέρυξ 

ἄνδρας καὶ πάσας ἔχειν τὰς ἀρετάς. Περὶ μὲν οὖν τῶν 
πεπαιδευμένων " τυγχάνω ταῦτα γιγνώσκων. d 

37 Περὶ δὲ τῆς Ὁμηροῦ " καὶ τῆς Ἡσιόδου καὶ τῆς τῶν 

ἄλλων ποιήσεως ἐπιθυμῶ μὲν εἰπεῖν (οἴμαι γὰρ ἂν παῦ- 

4 καλῶ G. vulg. ἔχω. Χ ἀλλὰ καὶ πρὸς G. vulg. ἀλλὰ 
τ ἐλαφροτάτους G. ceteri α- πρός. 
έ; Υ τελέους G. vulg. τελείους. φροτέρους. ͵ 3 . 

5. ἔτι τοὺς G. vulg. ἔτ, δὲ τούς. 5. τυγχάνω ταῦτα κων α. 
τ ἐξισταμένους G. ceteri ἐξανι- vulg. ταῦτα γιγνώσκων τυγχάνω. 

σταμένους. ; 3 καὶ τῆς Ἡσιόδου καὶ τῆς τῶν 
5 τῇ τῶν G. vulg. τῶν. G. vulg. καὶ τῆς τῶν. 
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σά! τοὺς ἐν τῷ Λυκείῳ ῥωψνωδοῦντας " τἀκείνων καὶ "“ λη- 

᾿ροῦντας περὶ αὐτῶν), αἰσθάνομαι δ᾽ ἐμαυτὸν ἔξω φερό- 
μένον τῆς συμμετρίας τῆς συντεταγ μένης τοῖς προοιμίοις. 

38 ἔστι δ᾽ “ ἀνδρὸς νοῦν ἔχοντος μὴ τὴν εὐπορίαν ἀγαπῶν, 

Γἢν ἔχη τὶς πτερὶ τῶν αὐτῶν πλείω τῶν ἄλλων εἰπεῖν, 

ἀλλὰ τὴν εὐκαιρίαν διαφυλάττειν ὃ ὑπὲρ ὧν ἂν ἀεὶ τυγ- 
χάνῃ διαλεγόμενος" ὅπερ ἐμοὶ ποιητέον ἐστίν. περὶ μὲν 
δὖν τῶν ποιητῶν αὖθις ἐροῦμεν, ἢν μή με προανέλη τὸ γῆ- 
ρῶς, " ἢ περὶ σπουδαιοτέρων πρωγμάτων ἔχω τι λέγειν ἢ 
τούτων. 240 

39 Περὶ δὲ τῶν τῆς πόλεως εὐἐργεσιῶν τῶν εἰς τοὺς Ἕλ- 

ληνῶς ἤδη ποιήσομαι τοὺς λόγους, οὐχ ὡς οὐ πλείους 

ἐπαΐνους πεποιημένος περὶ αὐτῆς ἢ σύμπαντες οἱ περὶ 
τὴν ποίησιν καὶ τοὺς λόγους ὄντες" οὐ μὴν ὁμοίως καὶ 
γῦν. τότε μὲν γὰρ ̓ ' ἐν λόγοις [" τόϊς} περὶ ἑτέρων πρᾶ- 
γμάτων ἐμεμνήμην αὐτῆς, νῦν δὲ περὶ ταύτης τὴν ὑπόθε- 

4 σιν ποιησάμενος. Οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ἡλίκος ὧν ὅσον ἔργον 

ἐγίσταμιωι τὸ μέγεθος, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς εἰδὼς καὶ πολλά-Ὁ 
κις εἰρηχὼς ὅτι τὰ μὲν μικρὰ τῶν πραγμάτων ῥάδιον 
τὸῖς λόγοις αὐξῆσαι, τὸς δ᾽ ὑπερβάλλουσι τῶν ἔργων 
καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ κάλλει χαλεπὸν ἐξισῶσαι τοὺς 

41 ἐπαίνους. ἀλλ᾽ ᾿ὅμως οὐδὲν μᾶλλον ἀποστατέον " αὐ- 
τῶν ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐπιτελεστέον, ἥν πέρ ἔτι ζῆν δυνηθῶμεν, 

ἄλλως τὲ καὶ " πολλῶν με παροξυνόντων γράφειν αὐτόν, 

Ὁ τἀκείνων G. vulg. τὰ ἐκείνων. ἱ ἐν χόγοις Ε΄. vulg. ἐν τοῖς λό- 
ς ληροῦντας περὶ α. vulg. λη- γις. * 

ροῦντας τὰ περί. Κ [τοῖς] περὶ Οογαῦβ : libri περί. 
ἃ ἔστι ἃ correctore est in G. 1 ὅμως] Accessit e G. 

Jom. pr. G. τὰ αὐτῶν ἐστίν G. vulg. ἐστὶν 
τ ἣν ἔχῃ Ε΄. ceteri ἣν ἔχει. αὐτῶν. 
s ὑπὲρ G. vulg. περί. ἈΠ πρλλῶν μέ παροξυνόντων G 
* ἢ πε τὶ α. vulg. περὶ vulg. πολλῶν παροξυνόντων 

γὰρ---ἔχομεν. 
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πρῶτον μὲν τῶν εἰθισμένων ἀσελγῶς —* — 
λεως ἡμῶν, ἔπειτα τῶν χιιριέντως μὲν. " — 52 

δὲ καὶ  καταδεεστέρως ἐπαινούντων αὐτήν, ἔτι δὲ τῶν 

42 ἑτέρων μᾶλλον “εὐλογεῖν τολμώντων οὐκ " ἀνθρωπίνως 
ἀλλ᾽ οὕτως ὥστε πολλοὺς ἀντιτάττεσθαι “πρὸς αὐτούς, 
πάντων δὲ μάλιστα τῆς ἡλικίας τῆς παρούσης, ἢ τοὺς 

ἄλλους πέφυκεν ἀποτρέπειν ἐλπίζω γάρ, ἣν μὲν κατ- 
ορθώσω, μείζω λήψεσθαι δόξαν τῆς ὑπαρχούσης, ἣν δ᾽ 
ἐνδεέστερον τύχω διαλεχθείς, πολλῆς συγγνώμης τεύξε- 
σθαι παρὼ τῶν ἀκουόντων. 

ἄλλων ὥσπερ χορὸς πρὸ τοῦ ὠγῶνος προαναβαλέσθαι, 
ταῦτά ἐστι. Ἡγώῶμαι δὲ χρῆναι τοὺς βουλομένους ἐγ- 

͵ Ν * 7 » * κ᾿ Ψ Ν 7 κωμιάσαι τινὰ τῶν πόλεων ἀκριβῶς καὶ δικαίως μὴ μό- 
γον ἱ περὶ αὐτῆς ποιεῖσθαι τοὺς λόγους ἧς προηρημένοι 

, ᾽ γ Ψ Ν 7 Ν * Ν τυγχάνουσιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὴν πορφύραν καὶ τὸν χρυσὸν 
θεωροῦμεν καὶ δυκιμάζομεν ὁ ἕτερά παραδεικνύοντες τῶνϑ. 

καὶ τὴν ὄψιν ὁμοίαν ἐχόντ ων καὶ τῆς τιμῆς τῆς αὐτῆς 

44 ἀξιουμένων, οὕτω καὶ " ταῖς πόλεσι παριστάναι, μὴ τὰς 

μικρὰς ταῖς μεγάλαις, μηδὲ τὰς πάντα τὸν χρόνον ὑφ᾽ 
Wä * x * 37 ἰ0 ΄ δὲ Ν 

ἑτέρωις οὔσας “ταῖς ἄρχειν εἰθισμένωις, μηδὲ τὰς σώζε- 24τ 
σθαι δεομένας πρὸς τὰς σώζειν δυναμένας, ἀλλὰ τὰς 

παραπλησίαν καὶ τὴν δύναμιν ἐχούσας καὶ περὶ τὰς 

αὐτὰς πράξεις γεγενημένας καὶ ταῖς ἐξουσίαις ὁμοίαις 
κεχρημένως᾽ οὕτω γὼρ ἂν μάλιστα τῆς ἀληθείας τύ- 

45 χοιεν. ἣν δὴ τις ἡμᾶς τὸν τρόπον τοῦτον σκοπήται καὶ 
— 

o ἀπειροτέρως G. vulg. ἀπείρως. ξ περὶ αὐτῆς ποιεῖσθα, G. vulg. 
Ῥ καταδεεστέρως)ὴ καταδεέστερον ποιεῖσθαι περὶ αὐτῆς. 

α. . ἃ ταῖς πόλεσι) Malim τὰς πό- 
4 εὐλογεῖν G. vulg. εὖ λέγειν. λεις ταῖς πόλεσι. 
τ ἀνθρωπίνως] ἀπανθρωπίνως ἃ. * ταῖς ἄρχειν G. vulg. ταῖς 
5. ἐβουλήθην ἃ. vulg. ἠβουλήθην. πάντα τὸν χρόνον ἄρχειν. 

ΔΑ μὲν οὖν " ἐβουλήθην καὶ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ τῶν ἃ 

»Διδνδιων.)» ὦ. δ οι 

* 

———— 

ἄν Δι 

λων) 

— ἢ 

— 
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ὑπαρωβάλλη μὴ πρὸς τὴν τυχοῦσαν πόλιν ἀλλὰ — τὴν 
Σπαρτιατῶν, ἢ ἣν οἱ μὲν πολλοὶ — ἐπαινοῦσιν, ἔγισι Ὁ 

δέ τινες ὥσπερ τῶν ἡμιθέων ἐκεῖ " πεπολιτευμένων μέμνην- 
τῶι περὶ αὐτῶν, φανησόμεθα καὶ τῇ δυνάμει καὶ ταῖς 
πράξεσι καὶ ταῖς " εὐεργεσίαις ταῖς περὶ τοὺς “Ἕλληνας 

; πλέον ἀπολελοιπότες αὐτοὺς ἢ ἡ κεῖνοι τοὺς ἄλλους. ἡ 

46 — ——— ὑπὸ τῶν Ἕλλης 

τς γῶν “γεγενημένους ὕστερον ἐροῦμεν, νῦν δὲ ποιήσομαι πε 
ἐκείνων τοὺς λόγους ἀρξάμενος, ἐπειδὴ κατέσχον τὰς πό-ο 

λεις τὰς “᾿Αχαιΐδας καὶ πρὸς ᾿Αργείους καὶ Μεσση- 
γίους διείλοντο τὴν χώραν᾽ ἐντεῦθεν γὰρ προσήκει διαλέ. 

γεσθαι περὶ αὐτῶν. Οἱ μὲν τοίνυν ἡμέτεροι πρόγονοι 

εἰ — τήν τε πρὸς τοὺς Ἕλληνας ὁμόνοιαν καὶ τὴν 

πρὸς τοὺς βαρβάρους ἔχθραν, ἣ ἣν παρέλαβον ἐκ τῶν ἘΜῈ 

47 κῶν, διαφυλάττοντες καὶ μένοντες ἐν τὸς αὐτοῖς. καὶ 
πρῶτον μὲν τὰς Κυκλάδας νήσους, περὶ ἃς ἐγένοντο πολ- 

λαὶ πρωγματέϊαι κατὼ τὴν Μίνω τοῦ Κρητὸς. δυναστείαν, 
ταύτας τὸ τελευταῖον ὑπὸ Καρῶν κατεχομένας, ἔπ βα. ἃ 
λόντες ἐκείνους οὐκ ἐξιδιώσασθαι τὰς χώρας ἐτόλμησαν, ἡ 
ἀλλὼ τοὺς μάλιστα βίου τῶν Ἑλλήνων δεομένους κατῴ- 
— εἰς αὐτάς" καὶ μετὰ ταῦτα πολλὰς πόλεις ἐφ᾽ 

“ἑκατέρας εὐῶν ἡ ἠπείρων καὶ μεγάλας ἔκτισαν, καὶ τοὺς 

μὲν βαρβάρους ὅ ἀνέστειλαν ἀπὸ τῆς θαλάσσης, —— 

Ἕλληνας ἐδίδαξαν ὃ ὃν τρόπον διοικοῦντες τὰς αὑτῶν πα- 

τρίδας καὶ πρὸς οὺς πολεμοῦντες " μεγάλην ἂν τὴν Ἕλ- 

"Δ παραβάλλῃ G. vulg. παρα- ὁ“ ᾿Αχαιΐδας G. —— 
5 ἑκατέρας] Libri ἑκάτερα. 

2. πεπολιτευμένων) [τπ0᾽ πόλι- ᾿ χῶν ἠπείρων G. vulg. τῆς. ἠπεί- 
ροὺ. 

ν — Ὁ. vulg. εὐπραγίαις. Β ἀνέστειλαν G. vulg. ἀνέστη- 
Ὁ κεῖνοι G. vulg. ἐκεῖνοι. σαν. 
“ γεγενημένους G. νὰ]. γενομέ- δ μεγάλην ἂν τὴν G. νυΐς. με- 

γους. γάλην τήν. 

Υ3 
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49 λάδα ποιήσειαν. Λακεδαιμόνιοι δὲ περὶ τὸν αὐτὸν χρό- 
γον τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ πράττειν τι τῶν αὐτῶν τόϊς 

ἡμετέροις καὶ τοῦ τόϊς μὲν βαρβάροις πολεμεῖν τοὺς δ᾽ 
Ἕλληνας εὐεργετέϊν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἡσυχίαν ἄγειν ἠθέλησαν, 

ἀλλ᾽ ἔχοντες πόλιν ἀλλοτρίαν καὶ χώραν οὐ μόνον ἱκα- 
γήν, ἀλλ᾽ ὅσην οὐδεμία πόλις τῶν “Ἑλληνίδων, οὐκ ἔστερ- 242 

ποξζαν ἐπὶ τούτοις, ἀλλὼ μαθόντες ἐξ αὐτῶν τῶν συμβεβη- 
κότων κατὼ μὲν τοὺς νόμους τάς τε πόλεις καὶ τὰς 
χώρας τούτων εἶναι δοκούσας τῶν ὀρθῶς καὶ νομίμως 
κτησαμένων, κατὰ δὲ τὴν ἀλήθειαν τούτων γιγνομένας 

* τὼ πεὶ τὸν πόλεμον ἱ μάλιστ᾽ ἀσκούντων καὶ νικῶν 
Κἐν ταῖς μάχαις τοὺς πολεμίους δυναμένων, ταῦτα δια- 

γοηθέντες, ἀμελήσαντες γεωργιῶν καὶ τεχνῶν καὶ τῶν" 

ἄλλων ἁπάντων, οὐδὲν ἐπαύοντο κατὰ μίαν ἑκάστην τῶν 

πόλεων τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πολιορκοῦντες καὶ κακῶς 

ποιοῦντες, ' ἕως ἁπάσας κατεστρέψαντο πλὴν τῆς ᾿Αρ- 

δι γείων. Συνέβαινεν οὖν ἐξ ὧν μὲν ἡμέϊς " ἐπράττομεν, 
" αὐξάνεσθαί τε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπην κρείττω 
γίγνεσθαι τῇ τῆς ᾿Ασίας, καὶ πρὸς τούτοις τῶν μὲν Ἕλλή- 

γων τοὺς ἀποροῦντας πόλεις λαμβάνειν καὶ χώρας, τῶν 
δὲ βαρβάρων τοὺς εἰθισμένους ὑβρίζειν “ ἐκπίπτειν ἐκ τῆς ς 

αὑτῶν καὶ φρονεῖν ἔλαττον ἢ πρότερον" ἐξ ὧν δὲ Σπαρ- 

τιᾶται, τὴν ἐκείνων μόνην μεγάλην γίγνεσθαι, καὶ πασῶν 
μὲν τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων ἄρχειν, ταῖς ὃ δ᾽ ἄλλαις 
φοβερὰν εἶναι καὶ πολλῆς θεραπείας τυγχάνειν παρ᾿ αὐ- 

πατῶν. ἐπαινεῖν μὲν οὖν δίκαιόν ἐστι τὴν τοῖς ἄλλοις πολ- 

᾿ μάλιστ' α. vulg. κάλλιστα. Ὁ αὐξάνεσθαί τε α. vulg. αὐξά- 
Κ ἐν ταῖς μάχαις τοὺς πολεμέους γεσθαι. 

G. vulg. τοὺς πολεμίους ἐν ταῖς μά- o ἐκπίπτειν ἐκ τῆς G. vulg. ἐκ- 
χαις. πίπτειν τῆς. 

1 ἕως ἁπάσας κατεστρέψαντο G. Ρ δ᾽ ἄλλαις φοβερὰν G. ceteri 
ceteri καὶ καταστρέψαντες. ἄλλαις φανεράν. 

ν ἐπράττομεν] πράττομεν ΡΗ σ. 

᾿ ̓ ν — * 

δον — 
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λῶν ἀγαθῶν αἰτίαν “ γεγενημένην, δεινὴν δὲ νομίζειν τὴν 

αὑτῇ τὼ συμφέροντα διαπραττομένην, καὶ φίλους μὲν 
ποιεῖσθαι τοὺς ὁμοίως αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις χρωμέ. ἃ 
νους, φοβεῖσθαι δὲ καὶ δεδιέναι τοὺς πρὸς σφᾶς μὲν αὐ- 
τοὺς ὡς δυνατὸν οἰκειότατω διακειμένους, πρὸς δὲ τοὺς 
᾿ ἄλλους ̓ Αλλιηρίωρ καὶ πολεμικῶς τὴν αὑτῶν διοικοῦν- 

τάς. Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν "ἑκατέρα τοῖν πολέοιν τοιώύτην 

ἐποιήσατο. 
53. Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον γενομένου τοῦ —— πολέμου, 

——— ü üüöæ 
γέννα τριακοσίας καὶ χιλίας, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς 
— πεντακοσίας μὲν μυριάδας τῶν " ἁπάντων, ἑβδομή- ε 
xorra δὲ τῶν μαχίμων, τηλικαύτη δὲ δυνάμει, στρατεύ- 

ϑάσαντος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, Σπαρτιᾶται μὲν ἄρχοντες 
Πελοποννησίων εἰς τὴν ναυμαχίαν τὴν ποιήσασαν ἢ ῥοπὴν 
ἅπαντος τοῦ πολέμου δέκα μόνον συνεβάλοντο τριήρεις, 
οἱ δὲ πατέρες ἡμῶν ἀνάστατοι " γενόμενοι καὶ τὴν πόλιν 243 
ἐκλελοιπότες διὰ τὸ μὴ τετειχίσθαι κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρό- 

γεν πλείους γαῦς “παρέσχοντο; καὶ μείζω δύναμων ἐ ἐχού- 
55 σὰς ἢ σύμπαντες οἱ συγκινδυνεύσαντες" καὶ στρατηγὸν 

οἱ μὲν Εὐρυβιάδην, ὃς εἰ τέλος ἐπέθηκεν οἷς διενοήθη πράτ- 

τειν, οὐδὲν ἂν " ἐκώλυεν ἀπολωλέναι τοὺς Ἕλληνας, οἱ 
δ᾽ ἡμέτεροι Θεμιστοκλέα τὸν ὁμολογουμένως ἅπασιν αἴ- 
τιον εἶναι δόξαντα καὶ τοῦ τὴν ναυμαχίαν γενέσθαι κατὰ Ὁ 
τρόπον καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν ἐν ἐκείνω τῷ χρόνῳ 

56 κατορθωθέντων. τεκμήριον δὲ μέγιστον" ἀφελόμενοι γὰρ 

4 γεγενημένην G. vulg. γενομένην. vulg. πεντακοσίας μυριάδας. 
Τ' ἄλλους ἀλλοτρίως] ἄλλους ὡς δυ- * ἁπάντων G. vulg. πάντων. 

νατὸν ἀλλοτρίως G. Υ ῥοπὴν] τροπὴν G. 
5 ἑκατέρα τοῖν πολέοιν (ὦ. vulg. ἔξ: γενόμενοι) γεγονασινμενο G. 

ταῖν πολέοιν ἑκατέρα. 3. παρέσχοντο G. vulg. παρέσχον. 
τ πριακοσίας G. vulg. διακοσίας. Ὁ ἐκώλυεν G. vulg. ἐκώλυσεν. 
u πεντακοσίας μὲν μυριάδας G. 

Υ 4 



348 ΓΞΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. ΧΙ]. 

Λακεδαιμονίους τὴν ἡγεμονίαν οἱ συγκινδυνεύσαντες τόϊς 

ἡμετέροις παρέδοσαν. καΐτοι τίνας ἄν τις κριτὰς ἱκανω- 

τέρους ποιήσαιτο καὶ πιστοτέρους τῶν τότε πραχθέντων, ἢ 

τοὺς ἐν αὐτοῖς τόϊς " ἀγῶσι παραγενομένους ; “ τίνα δ᾽ ὧν 

τις εὐεργεσίαν εἰπεῖν ἔχοι ταύτης μείζω τῆς ἅπασαν τῆνο 

Ἑλλάδα σῶσαι δυνηθείσης ; 

57) Μετὼ ταῦτα τοίνυν συνέβη κυρίαν ἑκατέραν “ γενέσθα: 

τῆς ἀρχῆς τῆς κατὼ θάλατταν, ἣν ὁπότεροι ἂν κατά- 
ε 7 Ν 7 “ 7 

σχωσιν, ὑπηκόους ἔχουσι τὰς πλείστας τῶν πόλεων, 
ὅλως μὲν οὖν οὐδετέραν ἐπαινῶ πολλὰ γὰρ ἄν τις αὐὖ- 

ταῖς ἐπιτιμήσειεν᾽ οὐ μὴν ἀλλὼ καὶ περὶ τὴν ἐπιμέλειαν 
ταύτην οὐκ ἔλαττον αὐτῶν διηνέγκωμεν ἢ περὶ τὰς πρά- 

Ν 94. 7 ΄, ᾽ ΄ ε Ἁ * — 

ο8ξεις τὰς ὀλίγῳ πρότερον εἰρημένας. οἱ μὲν γὰρ ἡμέτεροι ἃ 
πατέρες ἔπειθον τοὺς συμμάχρυς ποιέσθαι πολιτείαν 
ᾷ 7 .“ δι. νὰ, δ * ⸗ * 2 -“͵ 

ταύτην, ἡνπὲρ αὐυτοι ἑετέλουν ὠὡγώπωντες᾽ ὁ σήμειον 
3 δι τὰ * 7 .“ —2* * — 

ἐστιν εὐνοίως καὶ φιλίως, ὁοτῶν τινες παραίνώσι, τοῖς ὧλ- 

λοις χρῆσθαι τούτοις, ἅπερ ἂν σφίσιν αὐτοῖς συμφέρειν 
ὑπολάβωσιν. Λακεδαιμόνιοι δὲ κατέστησαν οὔθ᾽ ὁμοίαν 
τῇ παρ αὐτοῖς οὔτε ταῖς ἄλλοθί που 5 γεγενημέναις, 

ἀλλὼ δέκα μόνους ἄνδρως κυρίους " ἑκάστης τῆς πόλεως 
ἐποίησαν, ὧν ἐπιχειρήσας ἄν τις κατηγορεῖν τρεῖς ἢ τέτ- 6 

ταρῶς ἡμέρας συνεχῶς οὐδὲν ἂν μέρος εἰρηκέναι δόξειε τῶν 
59 ἐκείνοις ἡμαρτημένων. καθ᾿ ἕκαστον μὲν οὖν διεξιέναι περὶ 

“ν 7 ν 7 ἧς 8 ———4 “1 2 τῶν τοιούτων καὶ τοσούτων τὸ πλῆθος ἀνόητόν ἐστιν ὀλί- 
γα δὲ καθ᾽ ἁπάντων εἰπεῖν, ἃ τοῖς ἀκούσασιν ὀργὴν 244νϑΘὃ 

ἀξίαν " ἐμποιήσειεν ἂν τῶν πεπραγμένων, νεώτερος μὲν 

ς ἀγῶσι G. vulg. κινδύνοις. n ἑκάστης τῆς πόλεως G. vulg. 
d τίνα] τίς pr. G. omisso τις. ἑκάστης πόλεως. 
e γενέσθαι εἶναι, G. ᾿ καθ᾿ ἁπάντων G. vulg. κατὰ 
Γ ταύτην G. vulg. τοιαύτην. πάντων. 
Ε γεγενημέναις ἃ. vulg. γενομέ- Κ᾿ ἐμποιήσειεν ἂν G. vulg. ἐμ- 

γαις. ποιήσουσι- 



Ρ. 244. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 

ὧν 'ἴσως ἂν ἐξεῦρον, νῦν δ᾽ οὐδὲν ἐπέρχετα ΐ μοι τοιοῦτον, 

6ο" ἀλλ᾽ ὥπερ ἅπασιν, ὅτε τοσοῦτον ἐκέϊνοι ἀνο- 

μία καὶ πλεονεξία τῶν προγεγενημένων, ὥστ᾽ οὐ μόνον 
5 αὑτοὺς ἀπώλεσαν καὶ τοὺς φίλους καὶ τὰς πατρίδας 
τὰς “ αὑτῶν, ἀλλὼ καὶ Λακεδαιμονίους πρὸς τοὺς συμ- 

μάχους " διωβαλόντες εἰς ἃ τοιαύτας καὶ τοσαύτας συμ- 
φορὰς " εἰσέβαλον, ὅσας οὐδεὶς πώποτ᾽ αὐτόϊς γενήσεσθαι Ὁ 
προσεδόκησεν. 

Μάλιστα μὲν οὖν ἐντεῦθεν ἄν τις — xæriden ὅσῳ 

μετριώτερον καὶ πραότερον. ἡμεῖς τῶν πραγμάτων ἐπεμε- 
ἰ λήθημεν, δεύτερον δ᾽ ἐκ τοῦ Ὁ ῥηθήσεσθαι μέλλοντος" Σπαρ- 

τιᾶται. μὲν γὰρ ἔτη δέκα μόλις ἐπεστάτησαν αὐτῶν, 

ἡμεῖς δὲ πέντε καὶ ἑξήκοντα. συνεχῶς κατέσχομεν τὴν 

ἀρχήν. καΐτοι πάντες ἴσασι τὰς πόλεις τὰς " ὑφ᾽ ἑτέροις ο 
γιγνομένας, ὅτι πλεῖστον Χρόνον τούτοις παραμένουσιν 

ὑφ᾽ ὧν ἂν ἐλάχιστα κακὰ πάσχουσαι τυγχάνωσιν. 

Ἔκ τούτων τοΐνυν ἀμφότεραι: μισηβεϊσαι κατέστησαν 
εἰς πόλεμον καὶ ταραχὴν, ἐν * τὴν μὲν ἡμετέραν εὕροι τις 

ἄν, ἁπάντων αὐτῇ καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων 

ἐπιθεμένων, ἔτη δέου τούτων ἀντισχεῖν δυνηθεῖσαν, Λακε- 
δαιμονίους δὲ κρατοῦντας ἔτι ᾿ κατὰ γῆν, πρὸς Θηβαίους ἃ 

μόνους πολεμήσαντας . καὶ —* μάχην ἡττηθέντας, ἁπάν- 
τῶν ἀποστερηθέντας ὦ ὡν εἶχον, καὶ παραπλησίαις ἀτυ- 

6, χίαις χρησαμένους ων» συμφοραῖς αἷσπερ ἡμεῖς, καὶ 
πρὸς τούτοις τὴν μὲν μὲν ἡμετέραν, πόλιν " ἐλάττοσιν ἔτεσιν 

329 

61 

62 

1 ἴσως ἂν ἐξεῦρον G. —F ἴσως 
ἐξεῦρον. 

λοντες. 

4 τοιαύτας καὶ τοσαύτας] τοσαύ- 
τας καὶ τοιαύτας G. ; 

τ εἰσέβαλον G. vulg. ἐνέβαλον. 

— δφ᾽ ἑτέρωι! ἐφ᾽ τέρω» Θ. 
τ κατὰ γὴν αα. ceteri κατὰ τήν. 
ἃ ἐλάττοσι») ἐν ἐλάττοσιν Co- 

raes. 
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ἀναλαβοῦσαν αὑτὴν ἢ κατεπολεμήθη, Σπαρτιάτας δὲ 

μετὼ τὴν ἧτταν μηδ᾽ ἐν πολλαπλασίῳ χρόνῳ δυνηθέντας 

καταστῆσαι σφᾶς αὐτοὺς εἰς " τὴν αὐτὴν ἕξιν ἐξ ἧς περε 
ἐξέπεσον, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔτι καὶ νῦν ἔχοντας. 

64 Τὼ τοίνυν πρὸς τοὺς βαρβάρους ὡς ἑκάτεροι προσ- 

ἡνέχβημεν, δηλωτέον᾽ ἔτι γὰρ τοῦτο λοιπόν ἐστιν. ἐπὶ 
μὲν γὰρ τῆς ἡμετέρας δυναστείας οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς οὔτ᾽ 
ἐντὸς "Ἅλυος πεζῷ στρατοπέδῳ. καταβαίνειν οὔτε μα- 
κρόϊς πλοίοις " ἐπὶ τάδε πλεέϊν Φασήλιδος" ἐπὶ δὲ τῆς 
Λακεδαιμονίων οὐ μόνον τοῦ πορεύεσθαι καὶ πλεῖν " ὅποι 245 

βουληθεέϊεν ἐζουσίαν ἔλαβον, ἀλλὰ καὶ δεσπόται πολλῶν 
Ἑλληνίδων. πόλεων κατέστησαν. 

65 Τὴν δ καὶ τὰς συνθήκας τὰς πρὸς βασιλέα γενναιο- 

τέρας " καὶ ἡμεγαλοφρονεστέρας ποιησωμένην, καὶ τῶν 

πλείστων καὶ μεγίστων τοῖς μὲν βαρβάροις. κακῶν τοῖς 
δ᾽ Ἕλλησιν ἀγαθῶν αἰτίαν γεγενημένην, ἔτι δὲ “ 

᾿Ασίας τὴν παραλίαν καὶ πολλὴν ἄλλην χώραν — 
μὲν πολεμίους ἀφελομένην τόῖς δὲ συμμάχοις κτησαμέ- 

δόνην; καὶ τοὺς μὲν ὑβρίζοντας τοὺς δ᾽ ἀποροῦντας παύσω- 
σαν, πρὸς δὲ τούτοις ὑπὲρ αὑτῆς τε πολεμήσασαν ἄμει- 

γον τῆς εὐδοκιμούσης περὶ τὰ τοιαῦτω καὶ τὰς συμφορὰς 

bærroy διωλυσαμένην τῶν αὐτῶν τούτων, πῶς οὐ " δίκαιον 

ἐπαινεῖν καὶ τιμῶν μᾶλλον ἢ τὴν ἐν ἅπασι τούτοις ἀπο- 

λελειμμένην ; Περὶ μὲν οὖν ἡ τῶν πρωχβέντων παρ᾿ ἄλλη-ς, 

λῶω καὶ τῶν κινδύνων τῶν ἅμα καὶ πρὸς τοὺς αὐτοὺς 

γενομένων ἐν τῷ παρόντι ταῦτ᾽ ὅ εἶχον εἰπεῖν. 

τ κ χὴν αὐτὴν G. vulg. τὴν αὑτῶν. ς τῆς ᾿Ασίας G. vulg. τῆς μὲν 
Υ Ἅλυος πεζῷ στρατοπέδῳ ἃ. ᾿Ασίας. 

vulg. — a τοὺς μὲν πολεμίους G. ceteri 
. 2 ἐπὶ τάδε G. vulg. ἐπ ὶ τἄνδον. τοῖς μὲν πολεμίοις. ἡ 
— —— ε δίκαιον Ε. vulg. δίκαιόν ἐστιν. 
Ὁ καὶ μεγαλοφρονεστέρας om. Γ τῶν ante ἅμα recepi e G. 

pr. G. Ε εἶχον G. vulg. εἴχομεν. 



Ρ. 246. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ͂ΚΟΣ. 441 

ὅ)ὴ Οἴμωαι δὲ τοὺς ἀηδῶς ἀκούοντας τῶν λόγων τούτων 
τοῖς μὲν εἰρημένοις " οὐδὲν ἀντερεῖν ὡς οὐκ ἀληθέσιν οὖσιν, 
οὐδ᾽ αὖ πράξεις ἑτέρας ἕξειν εἰπεϊν περὶ ὡς Λακεδαιμό- ὦ 
γίοι ——— πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι τόϊς —* κατέ- 

αν, υϑκῶτηγ ορεῖν δὲ τῆς πόλεως ἡμῶν " ἐπιχειρήσειν, 

ΗΝ ὅπερ ἀεὶ ποιεῖν εἰώθασι, καὶ διεξιέναι τὰς δυσχερεστάτας ἃ 
τῶν πράξεων τῶν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς κατὰ θάλατταν γε- 

γενημένων, καὶ τάς τε δίκας καὶ τὰς κρίσεις τὰς ἐνθάδε ᾿ 
γιγνομένας τοὺς συμμάχοις καὶ τὴν τῶν φόρων εἴσπραξιν 
' διαβωλεῖν, καὶ μάλιστα διατρίψνειν περὶ τὰ Μηλίων 
πάθη καὶ Σκιωναίων "" καὶ Τορωναίων, " οἰομένους ταῖς 
κατηγορίαις ταύταις " καταρυπανεῖν τὰς τῆς πόλεως εὐ- 

69 ἐργεσίας τὰς ὀλίγῳ πρότερον εἰρημένας. ἜἘ γὼ δὲ πρὸς 
ἅπαντα μὲν τὰ δικαίως ἂν ῥηθέντα κατὰ τῆς πόλεως ε 

ἂν δυναίμην ἀντειπεῖν οὔτ᾽ ἂν ἐπιχειρήσαιμι τοῦτο 
ποιεῖν" καὶ γὰρ ἂν αἰσχυνοίμην, ὅπερ εἶπον ἤδὴ καὶ πρό- 
τερον, εἰ τῶν ἄλλων μηδὲ τοὺς θεοὺς ἀναμαρτήτους εἶναι 
νομιζόντων ἐγὼ γλιχοίμην καὶ πειρώμην πείθειν ὡς περὶ 

γο οὐδὲν πώποτε τὸ κοινὸν ἡμῶν πεπλημμέληκεν᾽ οὐ μὴν 246 

ἀλλ᾽ ἐκέϊνό γ᾽ οἴομαι ποιήσειν, τήν τε πόλιν τὴν Σπαρ- 

τιωτῶν ἐπιδείξειν * τὰς πράξεις. τὰς προειρημένας 
πολὺ — καὶ χαλεπωτέραν τῆς ἡμετέρας — —— — 

μένην, τούς θ᾽ ὑπὲρ ἐκείνων βλασφημοῦντας καθ᾿ ἡμῶν 

ὡς δυνατὸν ἀφρονέστατα διακειμένους καὶ τοῦ κακῶς 
γι ἀκούειν * ἡμῶν τοὺς φίλους αὐτῶν αἰτίφυς ὄντας" ἐπει- 

δὰν Ῥ γὰρ τὼ τοιαῦτω κατηγορῶσιν, οἷς ἔνοχοι Λακεδαι- 

δ οὐδὲν ἀντερεῖν (. ceteri οὐδὲν [Ὁ καὶ Τορωναίων} Addidit hæc 
ἂν ἀντερεῖν. α. 

ὁ γενόμενοι G. οοἴογὶ γεγνόμενοι, δ οἰομένους G. vulg. οἰόμενοι. 
Κ ἐπιχειρήσειν G. ceteri ἐπιχει- 9. καταρυπανεῖν G. vulg. κατα- 

ροῦσιν. ρυπαίνειν. 
᾿ διαβαλεῖν----διατρίψειν G. vulg. Ρ γὰρ τὰ τοιαῦτα G. vulg. γὰρ 

διαβαλοῦσι----διατρίψουσι. τ τοιαῦτα. 
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μῶν μᾶλλον τυγχάνουσιν ὄντες, οὐκ ἀποροῦμεν Ἵτρῦ Ὁ 
** ἡμῶν ῥηθέντος μέϊζον ἁμάρτημα κατ᾽ ἐκείνων εἰπέϊν. 

Π οἷον καὶ γῦν, ἣν μνησθῶσι τῶν ἀγώνων τῶν τόϊς συμμά- 
χοις ἐνθάδε γιγνομένων, τίς ἐστιν οὕτως ἀφνυής, ὅστις οὐχ 
εὑρήσει πρὸς τοῦτ᾽ ἀντειπεῖν ὅτι πλείους Λακεδαιμόνιοι 

Ὃ τῶν Ἑλλήνων ἀκρίτους ἀπεκτόνασι τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἐξ οὗ 
τὴν πόλιν οἰκοῦμεν, εἰς ἀγῶνα καὶ κρίσιν καταστάντων ; 

73 Τοιαῦτα δὲ καὶ περὶ τῆς εἰσπράξεως τῶν φόρων ἥν τι 

λέγωσιν, ἕξομεν εἰπεῖν" πολὺ γὰρ ἐπιδείξομεν συμφορώ- 
τέρω πράξαντας τοὺς ἡμετέρους ἢ Λακεδαιμονίους ταϊς 

πόλεσι ταῖς τὸν φόρον ἐνεγκούσαις. πρῶτον μὲν γὰρ οὐ 
προσταχθὲν ὑφ᾽ ἡμῶν τοῦτ᾽ ἐποίουν, ᾿ ἀλλ᾽ αὐτοὶ γνόντες, 
"ὅτε περ τὴν ἡγεμονίαν ἡμῖν τὴν κατὼ "θάλατταν ἔδο- 

73 σαν ἔπειτ᾽ οὐχ, ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας ἔφερον, 
ἀλλ᾽ ὑπὰρ τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς αὑ- 

τῶν καὶ τοῦ μὴ — ὀλιγαρχίας γενομένης — 

κούτοις κακοὶς τὸ μέγεθος, ἡλίκοις ἐπὶ τῶν " δὲ 

καὶ τῆς δυναστείας τῆς Λακεδαιμονίων. ἔτι δ᾽ οὐκ ἐκ 
τούτων ἔφερον "ἐξ ὧν αὐτοὶ διέσωσαν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν δὶ 

γᾳήμῶς εἶχον ὑπὲρ ὧν, εἰ καὶ μικρὸς λογισμὸς ἐνγήν αὐὖ- 
τοῖς, δικαίως ἂν χάριν εἶχον ἡμῖν. παραλαβόντες γὰρ 
τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς μὲν παντάπασιν ἀναστάτους γε- 
γενημένας ὑπὸ τῶν βαρβάρων, τὰς δὲ πεπορθημένας, εἰς 

τοῦτο προηγώγομεν, ὥστε μικρὸν μέρος τῶν γιγνομένων e 

ἡμῶν διδόντας μηδὲν ᾽ ἐλάττους ἔχειν τοὺς οἴκους Πελο- 
ποννησίων τῶν οὐδένω φόρον ὑποτελούντων. 

Ἁ τοῦ---τῥηθέντος G. vulg. τῶν---- u δεκαρχιῶν G. vulg. δεκαδαρ- 
ῥηθέντων. χιῶν. 

τ ἀλλ᾽ αὐτοὶ G. vulg. ἀλλὰ καὶ * ἐξ ὧν} Malim abesse præ- 
αὐτοί. : positionem. 

8. ὅτε περ τὴν α. vulg. ὅτε τήν. Υ ἐλάττους---τ-οἴκους G. ceteri 
τ βάλατταν Ε. ceteri θάλασσαν. λαττον----οἰκείους. * 

— ΤΊΟΞ 
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75 Περὶ τοίνυν τῶν ἀναστάτων γεγενημένων ὑφ᾽ ἑκατέρας 
τῶν πόλεων, ὃ μόνοις τινὲς ἡμῖν ὀνειδίζουσιν, ἐπιδείξομεν 247 
πολὺ δεινότερω πεποιηκότας οὺς ἐπαινοῦντες διατελοῦσιν. 

ἡμῶν μὲν γὰρ συνέπεσε περὶ νησύδριω τοιαῦτα καὶ τηλι- ᾿ 

καῦτα τὸ μέγεθος "ἐξαμαρτεῖν, ἃ πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων 
οὐδ᾽ ἴσασιν, ἐκεῖνοι δὲ τὰς μεγίστας "πόλεις τῶν ἐν Πε- 
λοποννήσῳ καὶ τὰς πανταχῇ προεχούσας τῶν "ἄλλων 

76 ἀναστάτους ποιήσαντες αὐτοὶ τἀκείνων ἔχουσιν, ὡς ἄξιον 
ἥν, εἰ καὶ μηδὲν “ αὐταῖς πρότερον ὑπῆρχεν ἀγαθόν, τῆς " 
μεγίστης ϑωρᾶς παρὼ τῶν Ἑ λλήνων τυχεῖν διὰ τὴν Ὁ 

στρατείαν τὴν ἐπὶ Τροίαν, ἐν ἡ ̓σφᾶς τε αὐτὼς παρέσχον 

πρωτευούσας “ καὶ τοὺς ἡγεμόνας ἀρετὰς ἔχοντας οὐ μό- 
νον τὰς τοιαύτας ὧν πολλοὶ καὶ ᾿ τῶν φαύλων κοινωνοῦ- 

σιν, ἀλλὰ κἀκείνας ὧν οὐδὲς ἂν πονηρὸς ὧν ὅ δυνηθείη. 

7) μετασχεῖν. Μεσσήνη μὲν γὰρ Νέστορα παρέσχε τὸν 
φρονιμώτατον ἁπάντων τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον " γενό- 
μένον, Λακεδαίμων δὲ Μενέλαον τὸν διὰ σ ὕνην ' καὶ 
δικαιοσύνην μόνον ἀξιωθέντα Διὼς " γενέσθαι κηδεστήν, ἧς 
δ ̓Αργείων πόλις ᾿Αγαμέμνονα τὸν οὐ μίαν οὐδέ δυο᾿ σιχόν- 

τὰ μόνον ἀρετάς, ἀλλὼ πάσας ὅσος "ἂν ἔχοι τὶς εἰπεῖν, 

γ8 καὶ ταύτας οὐ μετρίως ἀλλ᾽ ὑπερβαλλόντως" οὐδένα γὰρ 

εὑρήσομεν τῶν ἁπάντων οὔτ᾽ ἰδιωτέρας πράξεις μεταχειρι- 
σώμενον οὔτε καλλίους οὔτε μείζους οὔτε τοῖς “Ἑλλησιν 
ὠφελιμωτέρας οὔτε πλειόνων ἐπαίνων ἀξίας. καὶ τούτοις 

- ἐξαμαρτεῖν G. “νυ]α. ἐξαμαρ- ΒΕ δυνηθείη G. ceteri δυνηθῇ. 
τάνειν. ἢ ψενόμενον} Libri γενομένων. 

ἃ πόλεις τῶν G. vulg. πόλεις τάς. — Αὐδμῖ! ὁ Ὁ. 
Ὁ ἄλλων G. vulg. Ἑλλήνων. Κ᾿ γενέσθα, κηδεστὴν G. vulg. 

ες 5. αὐταῖς πρότερον ὑπῆρχεν G. γενέσθαι καὶ κληθῆναι κηδεστήν. 
“* — 1 σχόντα μόνον G. vulg. μόνον 

σφᾶς τε αὐτοὺς παρέσχον ἃ. ἔχοντα. 
vulg. σφᾶς αὐτοὺς παρεῖχον. τὰ ἂν ἔχοι τις G. vulg. ἔχοι τις 

5 καὶ τοὺς (ἃ. vulg τούς θ᾽. ἄν. 
Γ τῶν φαύλων G. vulg. φαῦλοι. 
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οὕτω μὲν ἀπηριβμημένοις εἰκότως ἄν "τινες ἀπιστήσειαν, ἃ 
μικρῶν δὲ περὶ ἑκάστου ῥηθέντων ἅπαντες ἂν ἀληθῆ με 
λέγειν ὁμολογήσειαν. 

79 Οὐ δύναμαι δὲ κατιδεῖν, ἀλλ᾽ ἀπορῶ “ ποίοις ἂν λό- 
γοις μετὼ ταῦτω χρησώμενος ὀρθῶς εἴην βεβουλευμένος. 
Ρ αἰσχύνομαι μὲν γάρ, εἰ τοσαῦτα περὶ τῆς ̓ Αγαμέμινονος 
ἀρετῆς προειρηκὼς μηδενὸς μνησθήσομαι τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου 
πεπραγμένων, ἀλλὰ δόξω τοῖς ἀκούουσιν ὅμοιος εἶναι 

ϑοτόὶς ἀλαζονευομένοις καὶ λέγουσιν ὁ τι ἂν τύχωσιν" ὁρῶ 
εἰ δὲ τὰς πράξεις τὰς ἔξω λεγομένας τῶν ὑποθέσεων οὐκ e 
ἐπαινουμένας ἀλλὰ ταραχώδεις εἶναι δοκούσας, καὶ 

πολλοὺς μὲν ὄντας τοὺς κακῶς χρωμένους αὐταῖς, πολὺ 
δὲ πλείους τοὺς ἐπιτιμῶντας. διὸ δέδοικα μὴ καὶ περὶ 

81 ἐμὲ συμβῆ τι τοιοῦτον. οὐ μὴν ἀλλ᾽ αἱροῦμαι βοηθῆσαι 248 

τῷ ταὐτὸν ἐμοί τε καὶ “πολλόϊς πεπονθότι, καὶ διημαρ- 

τηκότι τῆς δόξης ἧς προσῆκε τυχεῖν ᾿ αὐτόν, καὶ "μεγί- 

στῶν μὲν ἀγαθῶν αἰτίῳ γεγενημένῳ περὶ ἐκέϊνον τὸν χρό- 

νον, ἥττον δ᾽ ἐπαινουμένω τῶν οὐδὲν ἄξιον λόγου διωπε- 

“πρωγμένων. 
4... Τί γὰρ ἐκεῖνος ἐνέλιπεν, ὃς τηλικαύτην μὲν ἔσχε τι- 

μήν» ἧς εἰ πάντες συνελθόντες μείζω ὕποῖεν, οὐδέποτ᾽ ἂν 
εὑρεῖν δυνηθεῖεν ; * γὰρ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ἠξιώθην. 

γωδοίδι στρατηγόύς:. ὁπότερον δέ, εἴθ᾽ ὑπὸ πάντων αἱρε- 

θὲὶς εἴτ᾽ αὐτὸς κτησάμενος, οὐκ ἔχω λέγειν. ὁποτέρως δ᾽ 

οὖν συμβέβηκεν, οὐδεμίαν ὑπερβολὴν λέλοιπε τῆς περὶ 

824 αὐτὸν δόξης τόϊς ἄλλως πως τιμηθέισιν. ταύτην δὲ λαβὼν 

n· Tueg ἀπιστήσειαν G. vulg. 4 πολλοῖς πεπονθότι Εἰ, vulg. πολ- 
— — “πολλοί. λοῖς ἄλλοις πεπονθότι. 

Ὁ ποίοις ἂν λόγοις----ὀρθῶς εἴην Ὁ. : ᾿ αὐτὸν} δυνατὸν α. 
vulg. ποίοις λόγοις--ὀρθῶς ἂν εἴην. : 5. μεγίστων μὲν ἀγαθῶν G. vulg. 

Ρ αἰσχύνομαι μὲν γὰρ ἃ. ceteri — —* 

αἰσχύνομαι γάρ. 

ΡΨ. πο ΕΣ 
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τὴν δύναμιν οὐκ ἔστιν ἥν τινα τῶν Ἑλληνίδων πόλεων 

ἐλύπησεν' ἀλλ᾽ οὕτως ἥν πόῤῥω ἱ τοῦ περί τινας ἐξαμαρ- 
τεῖν, ὥς τε παραλαβὼν τοὺς Ἕλληνας ἐν πολέμῳ καὶ 

ταρωχαῖς καὶ "πολλόὶς κακοῖς ὄντας τούτων μὲν "αὐτοὺς ς 
ἀπήλλαξεν, εἰς ὁμόνοιαν δὲ καταστήσας τὰ μὲν περιττὼ 

τῶν ἔργων καὶ τερατώδη καὶ μηδὲν ὠφελοῦντα τοὺς ἄλ- 
λοὺς ὑπερεῖδε, στρατόπεδον δὲ συστήσας ἐπὶ τοὺς βαρ- 

84 βάρους ἤγαγεν. τούτου δέ κάλλιον στρατήγημα καὶ τοὺς 
Ἕλλησιν ὠφελιμώτερον οὐδεὶς φανήσεται πράξας " οὔτε 
τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον εὐδοκιμησάντων "οὔτε τῶν 
ὕστερον ἐπιγενομένων. ὦ ̓ κεῖνος πράξας καὶ τοὺς ἄλλοις 
ὑποδείξας οὐχ οὕτως εὐδοκίμησεν, ὡς προσῆκεν αὐτόν, 
διὰ τοὺς μᾶλλον ἀγαπῶντας τὰς θαυματοποιΐας τῶν ἃ 
εὐεργεσιῶν καὶ τὰς ψευδολογίας τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ 
τοιοῦτος γενόμενος ἐλάττω δόξαν ἔ ἔχετ τῶν οὐδὲ μιμήσασθαι 
—— αὐτόν. 

85 Οὐ * δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἄν τις "ἐπαινέσειεν αὐτόν, 

ἀλλὰ καὶ ἐφ᾽ οἷς πὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἔπραξεν. εἰς 
τοῦτο γὰρ μεγαλοφροσύνης. ἦλθεν, ὥστ᾽ οὐκ ἀπέχρησεν 

αὐτῷ λαβεῖν στρατιώτας τῶν ἰδιωτῶν ὁπόσους εξ ἑκάστης 
υεβουλήθη τῆς πόλεως, ἀλλὼ τοὺς βασιλεῖς τοὺς ποιοῦν-- 

τὰς ἐν ταῖς αὑτῶν “ὅ τι βουληθεῖεν καὶ τοῖς ἄλλοις προστάτ--ε 

βότοντας, τούτους ἔπεισεν ὑφ᾽ αὐτῷ γενέσθαι, καὶ συνακο- 

λουθεῖν ἐφ᾽ οὺς ἂν ᾿ήγηται, καὶ ποιεῖν τὸ προσταττόμε- 

ἱ τοῦ περί τινας ἐξαμαρτεῖν, ὥστε " ἐπαϊνέσειον αὐτίν G. νυὶ. αὐ- 

τούτου ὡς καί τινας. Ὁ ἐβουλήθη τῆς πόλεως G. vulg 
ἃ πολλοῖς κακοῖς G. vulg. πολλοῖς ἠβουλήθη τῶν πόλεων. 

κακοῖς. ς ὅτι βουληθεῖεν G. vulg. ἃ βού- 
* αὐτοὺς} om. pr. G λονται. 
Υ οὔτε] om. ἃ ἀ ἡγῆται G. νιυΐρ.. ἡγήσηται. 
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νον, καὶ βασιλικὸν "βίον ἀφέντας στρατιωτικῶς ζῆν, ἔτι 

δὲ κινδυνεύειν καὶ πολεμεῖν οὐχ, ὑπὲρ τῆς σφετέρας αὐτῶν 249 

πατρίδος καὶ βασιλείας, ἀλλὰ λόγῳ μὲν ὑπὲρ Ἑλένης 
8) τῆς ' Μενέλεω γυναικός, ἔργῳ δ᾽ ὑπὲρ τοῦ μὴ τὴν Ἑλλάδα 

πάσχειν ὑπὸ τῶν βαρβάρων μήτε τοιαῦτα, μήθ᾽ οἵα πρό- 
τερον αὐτῇ συνέπεσε περὶ τὴν Πέλοπος μὲν ἁπάσης Πε- 
λοποννήσου κατάληψιν, Δαναοῦ δὲ τῆς πόλεως τῆς ᾿Αρ- 

γείων, Κάδμου δὲ Θηβῶν. ὧν τίς ἄλλος φανήσεται 

προνοηθείς, ἡ τίς ἐμποδὼν καταστὰς τοῦ μηδὲν ἔτι γε- Ὁ 

νέσθαι τοιοῦτον, πλὴν τῆς ἐκείνου φύσεως καὶ ὅ δυνάμεως; 

88 Τὸ τοίνυν ἐχόμενον, ὃ τῶν μὲν προειρημένων ἔλαττόν ἐστι, 
τῶν δὲ πολλάκις ἐγκεκωμιασμένων μεέϊζον καὶ λόγου 
μᾶλλον ἄξιον" στρατόπεδον γὰρ συνεληλυβὸς ἐξ ἁπασῶν 
τῶν πόλεων, "τοσοῦτον τὸ πλῆθος ὅσον εἰκός, ὃ πολλοὺς 

εἶχεν αὐτῷ τοὺς μὲν ἀπὸ θεῶν τοὺς δ᾽ ἐξ αὐτῶν τῶν θεῶν 
γεγονότας, οὐχ, ὁμδίως διακειμένους τόϊς πολλοῖς οὐδ᾽ 

᾿ς σον φρονοῦντας τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ ὀργῆς καὶ * καὶ ς 

᾿ 80 φθόνου καὶ φιλοτιμίας. μεστούς, ἀλλ᾽ ὅμως κτὸ τοιοῦτον 

ἔτη δέκα κατέσχεν οὐ μισθοφοραῖς μεγάλαις οὐδὲ χρη- 

μάτων δαπάναις, ' αἷς νῦν " ἅπαντες δυνωστεύουσιν, ἀλλὰ 
"τῷ καὶ τῇ φρονήσει διαφέρειν “ καὶ δύνασθαι τροφὴν ἐκ , 

τῶν πολεμίων τόῖς στρατιώταις πορίζειν, καὶ μάλιστω 
τῷ δοκεῖν ἐκεῖνον ὥμεινον ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων βουλεύ- ᾿ 

φοεσθαι σωτηρίας ἢ τοὺς ἄλλους περὶ σφῶν αὐτῶν. Τὸ 

e βίον ἀφέντας στρατιωτικῶς α. Κ᾿ τὸ τοιοῦτον G. vulg. τοὺς τοι- 
vulg. βίον στρατιωτικῶς. οὕτους. 

Γ Μενέλεω] Μενελάου ἃ. 1 αἷς] ἃ correctore est in G. 
Ε δυνάμεως] μὴ δυνάμενος G. videtur fuisse η- 
h πρσοῦτον τὸ πλῆθος ἃ. ceteri m ἅπαντες G. vulg. πάντες. 

τοσοῦτο πλῆθος. n τῷ καὶ G. νυΐρ. τῷ πολλῷ και. 
iĩ ὃ πολλοὺς εἶχεν αὐτῷ G. vulg. o καὶ δύνασθαι] καὶ μὴ δύνασθαι. 

πολλοὺς ἔχειν. 
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τοΐίγυν τέλος, ὃ πᾶσι τούτοις Βέπέθηκεν, οὐδενὸς ἧττον προσ-ἃ 

ἥκει ̓ θαυμάζειν". οὐ γὰρ ἀ ἀπρεπὲς οὐδ᾽ ἀνάξιον τῶν ἱπρρει- 

ρημένων. φανήσεται ποιησάμενον, ἀλλὰ “λόγῳ μὲν πρὸς 
μίαν πόλιν πολεμήσας, ἔργῳ δ᾽ οὐ μόνον πρὸς ἅπαντας 
τοὺς τὴν ̓ Ασίαν κατοικοῦντας ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα γένη 
πολλὰ τῶν βαρβάρων κινδυνεύων οὐκ ἀπεῖπεν " οὐδ᾽ ἀπ- 
ἡλθε, πρὶν τήν τε πόλιν τοῦ τολμήσαντος ἐξαμαρτεῖν ἐξην-- 
δρωποδίσωτο καὶ τοὺς βαρβάρους ἔπαυσεν ὑβρίζοντας. « 

οἱ Οὐκ ἀγνοῶ δὲ τὸ πλῆθος τῶν εἰρημένων περὶ τῆς 
᾿Αγαμέμνονος ἀρετῆς, οὐδ᾽ ὅτι "τούτων καθ᾿ ἕν μὲν ἕκα- 
στον, εἴ τινες σκοπόντο τί ἂν ᾿"ἀποδοκιμάσειαν, οὐδεὶς 
ἂν οὐδὲν "αὐτῶν αὐτῶν" ἀφελῶ» τολμήσειεν, ἐφεξῆς δὲ ἀναγι- 250 
γνωσκομένων ἅπαντες ἂν "ἐπιτιμήσειαν ὡς πολὺ πλείο- 

9 σιν εἰρημένοις τοῦ δέοντος. Ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν ἔλαθον ἐμαυ- 
τὸν πλεονάζων, ἡσιχυνόμην ἄν, εἰ γράφειν ἐπιχειρῶν περὶ 
ὧν μηδὲς ἂν ἄλλος ἐτόλμησεν, οὕτως ἀναισθήτως δὶεκεί- 
μην" νὺν δ᾽ ἀκριβέστερον ἤδειν τῶν ἐπιπλήττειν μοι "τολ- 
μησόντων, ὅτι πολλοὶ τούτοις ἐπιτιμήσουσιν᾽ ἀλλὰ γὰρ 
ἡγησάμην οὐχ οὕτως ἔσεσθαι: δεινόν, "ἣν ἐπὶ τοῦ μέρους Ὁ 
τούτου δόξω τισὶ τῶν καιρῶν ἀμελεῖν, ὡς ἣν περὶ ἀνδρὸς 

τοιούτου διαλεγόμενος πωμιλίπω τι τῶν ἐκείνω τε — 

93 ὄντῶν ἀγαθῶν κἀμοὶ προσηκόντων εἰπεῖν. "ὥμην δὲ καὶ 

παρὼ τοῖς χαριεστάτοις τῶν ἀκροατῶν εὐδοκιμήσειν, λὴν 

φαίνωμαι περὶ ἀρετῆς μὲν τοὺς λόγους ποιούμενος, ὅπως 
δὲ ταύτης ἀξίως ἐρῷ μᾶλλον σπουδάζων ἢ περὶ τὴν τοῦ 

Ρ ἐπέθηκεν G. vulg. πρόσέθηκεν. λεῖν αὐτῶν. : 

- 4 δ ἀνθδίθ, 06. 

— ἀἰβθλεῖν δ: νυϊχ; ἀφε- Ἃ5 ἣν Ὁ, νυϊψὶ ῥάν. 
VOL. II. 2 

** 
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— — 
τὸν λόγον ἀκαιρίαν ἀδοξότερον ἐμὲ ποιήσουσαν, τὴν δὲς 
περὶ τὰς πράξεις εὐβουλίαν αὐτοὺς τοὺς ἐπαινουμένους. 
ὠφελήσουσαν' ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ τὸ λυσιτελὲς ἐάσας τὸ 

94 δίκαιον " εἱλόμην. οὐ μόνον δ᾽ ἂν εὑρεθείην ἐπὶ τόϊς νῦν 

λεγομένοις ταύτην ἔχων τὴν δηάγοιαν, ἀλλ᾽ “ὁμοίως ἐπὶ 
πάντων, ἐπεὶ καὶ τῶν πεπλησιωκότζων μοι φανείην ἂν 

μᾶλλον χαίρων τόϊς ἐπὶ τῷ βίῳ καὶ ταῖς πράξεσιν εὐδο- 
"ωροοῦσιν ἢ τοῖς ** τοὺς λόγους δεινοῖς εἶναι δοκοῦσιν. ἃ 

καΐτοι τῶν μὲν δ εὖ —* εἰ καὶ “μηδὲν συμβαλοίμην, 
ἅπαντες ἂν ἐμοὶ τὴν αἰτίαν ᾿ἀναθεῖεν, τῶν δ᾽ ὀρθῶς πρατ-- 

— εἰ καὶ πάντες Ἔ εἰδεϊέν με σύμβουλον γεγενημένον, 

ὴς ὅστις οὐκ ἂν αὐτὸν τὸν 'μεταχειριζόμενον τὰς πρά-- 
ξεις ἐπαινέσειεν. 

95 ᾿Αλλὼ γὰρ οὐκ οἶδ᾽ "ὅποι. τυγχάνω φερόμενος" ᾿ἀεὶ 

ο΄ γὰρ οἰόμενος. δεὶν προστιβένωι τὸ τῶν προειρημένων ἐχόμε- 6 
νον, παντάπασι πόῤῥω " γέγονω τῆς ὑποθέσεως. λοιπὸν 
οὖν ἐστὶν οὐδὲν ἄλλο, πλὴν αἰτησώμενον τῷ γήρω συγ- ἢ 

γνώμην ὑπὲρ τῆς λήθης καὶ τῆς μωκρολογίας, τῶν εἰ- 

θισμένων παραγίγνεσθωι τοῖς τηλικούτοις, ἐπανελθεῖν εἰς 

τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐξ οὗπερ ' εἰσέπεσον εἰς. τὴν περιττολο- Ὁ 
οὔ γίαν ταύτην. οἵμωι " δ᾽ ἤδη καθορῶν ὅθεν ἐπλανήθην᾽ τὸς 251 

γὰρ ὀνειδίζουσιν "ἡμῶν τῇ πόλει τὰς Μηλίων καὶ τὰσ΄͵ ὃ 
“τῶν τοιούτων πολιχνίων συμῴφορὼς ἀντέλεγον, " οὐχ, ὡς. 

΄ 

Ῥ εἱλόμην G. vulg. προειλόμην. 1 ἀεὶ γὰρ οἰόμενος) Ηφοο addidi 
ς ὁμοίως G. vulg. ὅλως, sumpta ἃ G. 

οἷς ἔῥηθεντων Goracs: εὑρεθέν- Κ γέγονα G. vulg. γεγωότα. 
τῶν G. L. ceteri ῥηθέντων. 1 εἰσέπεσον G. vulg. ἐξέπεσον. 

ς μηδὲν συμβαλοίμην G. ceteri πὶ δ᾽ ἤδη G. vulg. δὴ δεῖν. ε 
μηδὲν ἕτερ. Ὁ ν, 5 ἡμῶν α. φεζετί ἡμῖν 

ἔ — G. vulg. ἐπιθεῖεν.. 9 τῶν τοιούτων] τῶν τοιούτων τῶν 

—— ριοὐχίὡς οὐχ G. eteri ὡς οὔχ. 



p. 251. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ͂ΚΟΣ. 450 

οὐχ, ἡμαρτημένων τούτων, ἀλλ᾽ τοὺς ἀγάπω- 
μένους ὑπ᾽ αὐτῶν πολὺ "πλείους πόλεις καὶ μείζους ἡμῶν 
ἀναστάτους πεποιηκότας, ἐν οἷς καὶ περὶ τῆς "ἀρετῆς τῆς 
᾿Αγαμέμνονος καὶ Μενελάου καὶ Νέστορος διελέχθην, 
ψεῦδος μὲν οὐδὲν "λέγων, πλείω δ᾽ ἴσως τῶν μετρίων. b 

φγτοῦτο δ᾽ ἐποίουν ὑπολαβὼν οὐδενὸς ἔλαττον ἁμάρτημα 
τοῦτο ' δόξειν εἶναι τῶν τολμησάντων ἀναστάτους ποιῆσαι 
τὰς πόλεις τὰς γεννησάσας καὶ θρεψψάσας τοιούτους ἄ»-- 
δρας, περὶ ὧν καὶ νῦν ἔχοι τὶς ἂν πολλοῖς καὶ καλοῖς 

᾿ χρήσασθαι λόγοις. ᾿Αλλὰ γὰρ "ἴσως ἀνόητόν ἐστι περὶ 

* πρᾶξιν ϑιανάβων. ὥσπερ ἀπορίας οὔσης τί ἂν ἔχοι 
τις εἰπεῖν περὶ τῆς ὠμότητος καὶ χαλεπότητος τῆς Λα-- 

98 —*—— ἀλλ᾽ οὐ πολλῆς ἀφθονίας ὑπαρχούσης" οἷς 

οὐκ ἐξήρκεσε περὶ τὰς πόλεις ταύτας καὶ τοὺς ἄνδρας 
"τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτῶν». ἀλλὰ καὶ περὶ τοὺς ἐκ τῶν 
αὐτῶν ὁρμηθέντας καὶ Υ κοινὴν τὴν — ποιησαμένους 

καὶ τῶν αὐτῶν κινδύνων μετασχόντας, λέγῳ δὲ περὶ 

᾿Αργείων καὶ Μεσσηνίων. καὶ γὰρ τούτους ἐπεθύμησαν 
ταῖς αὐταῖς συμφοραῖς περιβαλεῖν αἷσπερ ἐκείνους" καὶ 
Μεσσηνίους μὲΐ "πολιορκοῦντες οὐ πρότερον ἐπαύσαντο, d 
τρνἐξθολαν ἐκ τῆς χώρας, ἜΗΝ δ᾽ ὑπὸ τῶν αὐ- 

99 τῶν τούτων ἔτι καὶ νῦν πηλυμυῦρον" ὸ τοίνυν περὶ "Πλα- 
ταιῶρ ἔπραξαν, ἄτοπος ἂν εἴην, εἰ ταῦτ᾽ ὡς ἐκείνων. 

μὴ μνησθείη" ὧν ἐν τῇ χώρῳ στρατοπεδευσάμενοι. μέ 
ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων, καὶ παραταξάμενοι 
τόϊς πολεμίοις, καὶ θυσώμενοι τοὺς θεοὶς τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων 

4 πλείους πόλεις καὶ μείζους ἃ. x ποὺς τοιούτους ἐξαμαρτεῖν G. 
γυῖα. ἐκεῖνα καὶ πλείους πόλεις. vulg. τούτους ἐξαμαρτάνειν. 

6: vulg. ἀρχῆς. Υ καινὴν (ἃ. vulg. κοινῶς. 
— — ἡμῖν Ὁ. 2 πολιορκοῦντες Ασοοδβῖξ 6 G. 
ὑ δόξειν G. vulg. δείξειν. Ἀ ΛΑργείοις G. ceteriꝰ Apyeco.. 
υ ἤσως om. G. "» Πλαταιᾶς (ἃ. vulg. Πλαταιέας. 

22 
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ἱδρυμένοις, οὐ μόνον. ἠλεθερώσαμεν τῶν Ἑλλήνων τοὺς 6 
100 μεθ᾽ ἡμῶν ὄντας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀναγκαδθέντας γενέσθαι 

μετ᾽ ἐκείνων, καὶ ταῦτ᾽ ἐπράξαμεν Πλαταιέας “ λάβοντες: 
μόνους Βοιωτῶν συναγωνιστάς οὺς οὐ πολὺν χρόνον “ διω- 
λιπόντες Λακεδαιμόνιοι, χαριζόμενοι Θηβαίοις, ἐκπολιορ- 
κήσαντες ἅπαντας ἀπέκτειναν πλὴν τῶν ἀποδρᾶναι. δυ- α5ι 

νηθέντων. περὶ οὺς ἡ πόλις ἡμῶν οὐδὲν ὁ ὁμοία γέγονεν ἐκεί- 

τοι γοιφσ᾽ οἱ μὲν γὰρ περὶ τοὺς εὐεργέτας τῆς Ἑλλάδος καὶ 
τοὺς συγγενεῖς τοὺς αὑτῶν τὼ τοιαῦτ᾽ ἐξαμαρτάνειν ἐτόλ- 
μησαν, οἱ δ᾽ ἡμέτεροι Μεσσηνίων μὲν τοὺς διασωθέντας 

εἰς Ναύπωκτον κατῴκισαν, Πλαταιέων δὲ τοὺς περίγενο-- 
μένους πολίτας ἐποιήσαντο καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτόϊς: 
ἁπάντων μετέδοσαν. ὥστ᾽ εἰ μηδὲν “εἴχομεν ἄλλο 'περὶ 
τῶν πολέοιν εἰπεῖν, ἐκ τούτων ῥώδιον εἶναι καταμαθεῖν h 

τὸν τρόπον ἑκατέρας αὐτῶν, καὶ ποτέρα πλείους πόλεις 
καὶ μείζους ἀναστώτους πεποίηκεν. 

102 ᾿Αἰσθάνομαιι δὲ πάϑος μοι συμβαῖνον ἐ ἐναντίον τοῖς ἀν 

γῷ πρότερον εἰρημένοις τότε μὲν γὰρ εἰς ἄγνοιαν ὅ καὶ 

πλάνον καὶ λήθην ἐνέπεσον, γὺν δ᾽ οἶδω σαφῶς ἐμαυτὸν. ' 

οὐκ ἐμιμένοντα τῇ πραῦτητι τῇ περὶ τὸν * ἣν εἶχον. 
ὅτ᾽ ὅτ᾽ ἠρχόμην — αὐτόν, ἀλλὼ λέγειν ὅτ᾽ ἐπιχειροῦντα, 
περὶ ὧν οὐκ ᾿ῴμην ἐρεῖν, θρασύτερόν τε —— ἥἤκατο ᾿ 
ἐμαυτόν, ἀκρατῆ τε Ὑγυγνόμδεγον ἐνίων "ὧν λέγω διὼ τὸ 

1ο3 πλῆθος τῶν εἰπέϊν ἐπιῤῥεόντων. ἐπειδή πῷ οὖν ἐπελήλυθέ 
—* τὸ ᾿παῤῥησιάζεσθαι, καὶ λέλυκα τὸ στόμα, καὶ τοι-- 

᾿αὕτην τὴν ὑπόθεσιν ἐποιησάμην ὥστε μήτε καλὸν "εἶναί. ' 

ς λαβόντες μόνους G. vulg. μόνους π᾿ ἐπιχειροῦντα G. vulg. ἐπι- 
ὄντες. χειροῦντα ταῦτα. 

d διαλιπόντες] διαλιπόντας ἃ. 1 ᾧμην G. vulg. φόμην. 
e εἴχομεν----τοῖν G. vulg. ἔχοιμεν Κ΄ ὧν λέγω G. vulg. λέγω δέ. 

- ταῖν. 1 παῤῥησιάζεσθαι: G. vulg. παῤ- 
Γ φερὶ] περὶ τὸ G. vulg. περί τε. ῥησιάσασθαι. 
ẽ καὶ πλάνον] Addidi e G. m εἶναί μοι G. vulg. chas. 



Ρ. 258. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 441: 

μοι μήτε δυνατὸν παραλιπεῖν τὰς τοιαύτας πράξεις, ἐξ 
ὧν οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἐπιδεικνύναι " πλέονος ἀξίαν τὴν πόλιν 

οἡμῶν γεγενημένην περὶ τοὺς Ἕλληνας τῆς Λακεδαιμο- d 

γίων, οὐ κατασιωπητέον οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν 

οὔπω μὲν εἰρημένων ἐν δὲ τὸς Ἕλλησι γεγενημένων, ἀλλ᾽ 
ἐπιδεικτέον τοὺς μὲν ἡμετέρους ὀψιμαθᾶς αὐτῶν ὩΩ 

μένους, Λακεδαιμονίους δὲ τὰ μὲν πρώτους τὰ δὲ μόνους 

"ἐξαμαρτέντας. 
τος Πλέϊστοι μὰ οὖν — — Aren πολέριν, 

ὅτι προσποιούμεναι κινδυνεῦσαι πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ 
τῶν Ἑλλήνων οὐκ εἴασαν τὰς πόλεις αὐτονόμους εἶναι 
καὶ διοικῆσαι τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ὅπως ἑκάστη συνέφερεν, ς 
ἀλλ᾽ ὥσπερ αἰχμαλώτους ΜΝ διελόμεναι κατεδου- 
λώσαντο πάσας αὐτάς, καὶ παραπλήσιον ἐποίησαν τόϊς 

παρὼ μὲν τῶν ἄλλων τοὺς οἰκέτας εἰς ἐλευθερίαν ἀφα:- 
1ο 5 ρουμένοις, σφίσι δ᾽ αὐτοῖς δουλεύειν ἀναγκάζουσιν. τοῦ 

δὲ λέγεσθαι ταῦτα καὶ πολὺ πλείω καὶ πικρότερα τού- 2532 
τῶν οὐχ ἡμεῖς αἴτιοι γεγόναμεν, ἀλλ᾽ οἱ γῦν μὲν "ἐν τοῖς 
λεγομένοις ἡμῖν ἀντιτεταγμένοι, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον ἐν 
τοῖς πραττομένοις ἅπασιν. τοὺς μὲν γὰρ ἡμετέρους προ- 
γόνους οὐδεὶς ἂν ἐπιδείξειεν ἐν τόϊς ἐπέκεινα χρόνοις τοῖς 
ἀναριθμήτοις οὐδεμιᾶς πόλεως οὔτε μείζονος οὔτ᾽ ἐλάττο- 
γος ἄρχειν ἐπιχειρήσαντας" Λακεδαιμονίους δὲ πάντες 
ἴσασιν, ἀφ᾽ οὗπερ εἰς Πελοπόννησον εἰσῆλθον, οὐδὲν ἄλλον 

πράττωτας οὐδὲ βουλευομένους πλὴν ὅπως μάλιστα μὲν 
τού ἁπάντων ἄρξουσιν, εἰ δὲ μή, Πελοποννησίων. ἀλλὰ μὴν 

καὶ τὰς στάσεις καὶ τὰς σφαγὰς καὶ τὰς τῶν πολι- 

Ὁ πλέονος G. vulg. πλείονος. μαρτηκότας. : 
ο ἡμῶν — G. vulg. yc- correctus G. νυν. ταῖν. 

Ἵ Τ᾿ ἐν τοῖς —————— ἔνοχοι τοῖς 
Ρ —— G. vulg. ἐξη- πεπραγμένοις 
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442 ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ 

τειῶν μεταβολάς, "ὡς ἀμφοτέροις τινὲς ἡμῖν ἐπιφέρουσιν, 
ἐκεῖνοι μὲν ἂν φανεῖεν ἁπάσας τὰς πόλεις πλὴν ὀλίγων 
μεστὼς πεποιηκότες τῶν τοιούτων συμφορῶν καὶ νοσημά- 
τῶν, τὴν δ᾽ ἡμετέραν πόλιν οὐδεὶς "ἂν οὖδ᾽ εἰπεῖν τολμή- 

Οκ, XII. 

'σειξ πρὸ τῆς ἀτυχίας " τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ γενομένης, ὡς ὁ 
"ο) "τοιοῦτόν ἐν τὸς συμμάχοις τι " διαπραξαμένη ἦν. ἀλλ᾽ 

ἐπειδὴ Λακεδαιμόνιοι κύριοι καταστάντες τῶν Ἑλλήνων 
πάλιν ἐξέπιπτον ἐκ τῶν πρωγμάτων, ἐν τούτοις τοῖς κα!- 
ρόῖς στασιαζουσῶν τῶν ἄλλων πόλεων δύ᾽ ἢ τρεῖς τῶν 

στρατηγῶν τῶν ἡμετέρων (οὐ γὰρ "ἀποκρύψομαι τάλης- 
θές) ἐζήμαρτον περί τινὰς αὐτῶν ἐλπίζοντες, ἣν μιμήσων- 
ται τὰς Σπαρτιατῶν πράξεις, μᾶλλον (αὖτ ἃς δυνήσεσθαι ἃ 

1ιοϑ κατασχεῖν. ὥστε ἢ δικαίως ἂν ἐκείνοις μὲν ἅπαντες "ἔγ- 

καλέσειαν ὡς ἀρχηγοῖς γεγενημένοις καὶ. "διδασκάλοις 
τῶν τοιούτων ἔργων, τοῖς “δ᾽ ἡμετέροις, ὥσπερ τῶν — 
θητῶν τοῖς ὑπὸ τῶν ὑπισχνουμένων —— 

ττὶ μαρτηκόσι τῶν ἐλπίδων, εἰκότως ἂν συγγνώμην "“ ἔχοιεν. 
τοῦ Τὸ τοίνυν τελευταῖον, ὃ “μόνοι καὶ καθ᾽ αὑτοὺς ἔπρα- 

ξαν, τίς οὐκ οἶδεν ὅτι κοινῆς ἡμῖν τῆς ἔχθρας ὑπαρχούσης ε 
τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τοὺς βασιλέας αὐτῶν, 
ἡμέϊς μὲν ἐν πολέμοις. πολλόϊς γιγνόμενοι καὶ μεγάλαις 
συμφοραῖς ἐνίοτε περιπίπτοντες καὶ τῆς χώρας ᾿ἡμῶν 

5. ἃς ἀμφοτέροις τινὲς ἡμῖν ἐπιφέ- ᾿ 
— Hæc addidi e G. 

ἃ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ] Præpoſsi- 
tionem om. G. 

roodro G. vulg. τοιοῦτο 
x διαπραξαμένη ἦν] ———— 

γὴν Ε΄. vulg. διαπεπραγμένην. 
ΩΝ — G. vulg. ἀποκρύ- 

ψαιμι. 
2. δικαίως ἄν ἐκείνοις ἃ, vulg. 

t ν οὐδ᾽ εἰπεῖν G. vulg. ἄν εἰ- 

δικαίως ἐκείνοις. 
ἃ. ἐγκαλέσειαν ἃ. νιυΐς. ἐγκαλέ- 

σαιμεν. ᾿ 
Ὁ διδασκάλοις τῶν τοιούτων διδά- 

σκάλοι τῶν τοιούτων γεγίνασιν σ. 
ἔροις G. ceteri μέντοι 

ΣΎΝ 
e μόνο, καὶ καθ᾽ ἃ. γυΐρ. μόνοι 

κα 
ἐμῶν θαμὰ ὦ. νυΐν. ἡμῖν θα- 

μινά. 

ὺ . ὡ ὲ ν 

ὙΠ ὙΨ, Ἣ» ΨΨν ΨΥ ΚΥΡΤΥ ΠΡ ν Ύ, Ψ Ψ ΨΥ ΨΎΨΥ νυ ΤΠ τ ὐππν 



Ρ. 254. ΠΑΝΑΘΗΝΆΙΚΟΣ. 343 

θαμὰ “πορθουμένης καὶ τεμνομένης οὐδεπώποτ᾽ "ἀπε- 

βλέψαμεν πρὸς τὴν ἐκείνων φιλίαν καὶ συμμαχίαν, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν τοῖς Ἕλλησιν ἐπεβούλευσαν ἱμεδουννὸς οὖς 

τοὺς διετελέσαμεν μᾶλλον ἢ τον ἀετῷ ἁτωμνι κακῶς 
ττοήμεῶς ποιοῦντως᾽ Λακεδαιμόνιοι δ᾽ οὔτε πάσχοντες κακὸν 254 

οὐδὲν οὔτε μέλλοντες οὔτε δεδιότες εἰς τοῦτ᾽ ἀπληστίας 
ἤλθον, ὥστ᾽ οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτοῖς ἔχειν τὴν κατὰ γῆν 
ἀρχήν, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ θάλατταν δύναμιν οὕτως 
ἐπεθύμησαν λαβεῖν, ὥστε κατὼ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούς 
τε συμμάχους τοὺς ἡμετέρους ἀφίστασαν, ἐλευθερώσειν 
᾿αὐτοὺς ὑπισχνούμενοι, καὶ βασιλεῖ περὶ φιλίας διελέ- 

γόντο καὶ συμμαχίας, παραδώσειν αὐτῷ φάσκοντες 
ται ἅπαντας τοὺς ἐπὶ τῆς ̓ Ασίας ἱ κατοικουντῶς" πίστεις δὲ Ὁ 

δόντες " τούτοις ἀμφοτέροις καὶ καταπολεμήσαντες ἡμᾶς, 
οὺς μὲν ἐλευθερώσειν 'ὥμοσαν, κατεδουλώσαντο μᾶλλον ἢ 
τοὺς Εἵλωτας, βασιλεῖ δὲ τοιαύτην χώριν ἀπέδοσαν ὥστ᾽ 

ἔπεισαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Κῦρον ὄντα νεώτερον ἀμφι- 
— τῆς βασιλείας, καὶ στρατόπεδον αὐτῶ συναγα- 
“γόντες " καὶ " στρατηγὸν Κλέαρχον ἐπιστήσαντες ἀνέπεμε- 

τι Ψψαν ἐπ᾽ ἐκεῖνον" ἀτυχήσαντες δ᾽ ἐν τούτοις καὶ γνωσθέν- ς 

τες ὧν ἐπεθύμουν, καὶ μισηθέντες ὑπὸ πάντων, εἰς πόλε- 
μὸν καὶ ταραχὰς τοσαύτας κατέστησαν, “ὅσας εἰκὸς 
τοὺς καὶ περὶ τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους ἐξημαρ- 
τηκότας. περὶ ὧν οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δὲϊ πλείω λέγοντα διωτρί- 

'βειν, πλὴν ὅτι καταναυμωχηθέντες ὑπό τε τῆς βασιλέως 

δυνάμεως καὶ τῆς Κόνωνος στρατηγίας τοιαύτην ἐποιή- 

ἔ καὶ πορθουμένης] Recepi 6 Ὁ. α. καὶ post συναγαγόντες om. 

δ ἐπεβλέψαμεν ἐβλάψαμεν α. : 
εὐ ἢ κατοικοῦντας ἃ. vulg. οἰκοῦν- n στρατηγὸν Κλέαρχον G. vulg. 
τας. Κλέαρχον στρατηγόν. 

Κ᾿ χρύτοις ἀμφοτέροις G. vulg. Ὁ ὅσας εἰκὸς τοὺς καὶ περὶ G. 
— ἀμφότεροι. vulg. ὅσον εἰκὸς τοὺς περί. 

᾿ ὥμοσαν G. vulg. ὡμολόγησαν. 
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344 ΤΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. ΧΙΙ. 

113 σάντο τὴν εἰρήνην, ἧς οὐδεὶς ἂν ἐπιδείξειεν οὔτ᾽ αἰσχίω 

Ῥπώποτε γενομένην οὔτ᾽ ἐπονειδιστοτέραν οὔτ , ὀλιγώροτέ. ἃ 

ραν τῶν Ἑλλήνων οὔτ᾽ ἐγαντιωτέραν τοῖς λεγομένοις ὑπό 

τινων περὶ τῆς ἀρετῆς τῆς Λακεδαιμονίων". “ οἱ τινες, ὅτε 

μὲν "αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς δεσπότας τῶν “Ελλήνων κατέ- 

στήσεν, ἀφελέσθαι τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ τὴν εὐδα:- 

μονίαν ἅπασαν ἐπεχείρησαν, ἐπειδὴ δὲ καταναυμωχήσας 
ταπεινοὺς ἐποίησεν, οὐ μικρὸν μέρος ̓αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων 

παρέδωκαν ἀλλὼ πάντας τοὺς τὴν ᾿Ασίαν οἰκοῦντας, 

διαῤῥήδην γρώψναντες χρήσθαι τοῦθ᾽ ὁ τι ἂν αὐτὸς βούλη ὁ 
ττ4ται, καὶ οὐκ ἡσιχύνθησαν τοιαύτας ποιούμενοι τὰς ὁμόλο- 

γίας περὶ ἀνδρῶν, οἷς χρώμενοι συμμάχοις ἡμῶν τε πε- 
ριεγένοντο καὶ τῶν Ἑλλήνων κύριοι 'κατέστησαν καὶ τὴν... 

᾿Ασίαν ἅπασαν ἤλπισαν κατασχήσειν, ἀλλὰ τὰς τοιαῦ- 255 
τῶς συνθήκας αὐτοί τ᾽ ἐν τῶς ἱεροῖς τὸς σφετέροις αὐτῶν 
ἀνέγρωψναν καὶ τοὺς συμμάχους ἠνώγκασαν. 

115. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους οὐκ ⸗ πράξεων ἑτέρων ἐπι- 
θυμήσειν ἀ ἀκούειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν "εἰρημένων ἱκανῶς μεμα 

βηκένωι "νομμεῖν ὁ ὁποίω σις Φ τρὶν πολέοιν ἑκατέρα περὶ τοὺς 

Ἕλληνας γέγονεν" ἐγὼ δ᾽ οὐχ, οὕτω τυγχάνω διακείμε-. 

ος, ἀλλ᾽ ἡγοῦμαι τὴν ὑπόθεσιν ἣν ἐποιησώμην ἄλλων τε 

πολλῶν προσδέισθωι λόγων, καὶ μάλιστα τῶν ἐπιδειξόν- Ὁ 
τῶν τὴν ἄνοιαν τῶν ἀντιλέγειν τοῖς εἰρημένοις "ἐπεχείρη- 

116 σόντων᾽ οὺς " οἴομωι ῥωδίως εὑρήσειν. τῶν γὰρ ἀποδεχο- 

μένων ἁπάσας τὰς Λακεδαιμονίων πράξεις, τοὺς μὲν 

Ρ φᾳῴποτε G. vulg. ποτέ. Χ εἰρημένων G. vulg. προειρημέ- 
4 οἵτινες ὅτε] οἵτινες ὄντες ὅτε ἃ. νων. 
τ αὐτοὺς] Accessit e G. Υ νομιεῖν ἃ. νυν, νομίζειν. 
5. αὐτῷ τῶν “Ἑλλήνων παρέδωκαν 2. τοῖν correctus G. vulg. ταῖν. 

G. vulg. αὐτῷ παρέδωκαν. Ἁ ἐπιχειρησόντων G. vulg. ἐπι- 
t κατασχήσειν G. vulg. κατα- — 

σχεῖν. ᾿ οἴομαι. G. vulg. οἶμαι. 
u οἴομαι G. vulg. οἶμαι. 



Ρ. 256. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 345 

βελτίστους αὐτῶν ἡγοῦμαι καὶ πλέϊστον νοῦν ἔχοντας 
τὴν μὲν Σπαρτιωτῶν πολιτείαν ἐπαινέσεσθαι, καὶ τὴν 
αὐτὴν γνώμην ἕξειν περὶ αὐτῆς ἥνπερ πρότερον, περὶ δὲ 
τῶν εἰς τοὺς “Ἑλληνως πεπρωγμένων “ ὁμονοήσειν τῶς ὑπ ο΄ 

ἐμοῦ λεγομένοις, τοὺς δὲ φαυλοτέρους οὐ μόνον. τούτων 

ττῇ ὄντας ἀλλὼ καὶ τῶν πολλῶν, καὶ περὶ μὲν ἄλλου πρά- 

τ γματος οὐδενὸς ἂν οἵους τε γενομένους ἀνεκτῶς εἰπεῖν, 
περὶ δὲ Λακεδαιμονίων οὐ δυναμένους σιωπῶν, ἀλλὰ 
προσδοκῶντας, ἢν ὑπερβάλλοντας τοὺς ἐπαίνους περὶ ἐκεί- 
γων ποιῶνται, τὴν αὐτὴν λήψεσθαι δόξαν τοῖς ἁφδροτέροις 

τιϑαὐτῶν καὶ πολὺ βελτίοσιν εἶναι δοκοῦσι" τοὺς δὴ τοιού- 

τους, ἐπειδὰν αἴσθωνται τοὺς τόπους ἅπαντας προκατει- d 

λημμένους καὶ μηδὲ πρὸς ἕν ἀντειπεῖν ἔχωσι τῶν εἰρημέ- 
γων, ἐπὶ τὸν λόγον οἶμαι τρέψνεσθαι: τὸν περὶ τῶν πολε- 
τειῶν, καὶ ᾿παραβάλλοντας τἀκεῖ καθεστῶτα τοὺς ἐνθά- 

δὲ, καὶ μάλιστα τὴν σωφροσύνην “ καὶ τὴν πειθαρχίαν 
πρὸς τὰς παρ᾿ ἡμῶν ὀλιγωρίας, ἐκ τούτων ἐγκωμιάσειν 

110 τὴν Σπάρτην. ἣν δὴ ' τοιοῦτον ἐπιχειρῶσί τι ποιεῖν, προσ-ε 

ἥκει τοὺς εὖ φρονοῦντας ληρεῖν νομίζειν αὐτούς. ἐγὼ γὰρ 
ὑπεθέμην οὐχ, ὡς περ τῶν πολιτειῶν διαλεξόμενος, ἀλλ᾽ ὡς 
ἐπιδείξων τὴν πόλιν ἡμῶν πολὺ πλείονος " ἀξίαν Λακεδα:- 
μονίων περὶ τοὺς Ἕλληνας γεγενημένην. ἣν μὲν οὖν ἀναιρῶσί 
τι τούτων, ἢ πράξεις ἑτέρας κοινὰς λέγωσι περὶ ἃς ἐκεῖνοι 

βελτίους ἡμῶν γεγόνασιν, εἰκότως ἂν ἐπαίνου ποχάρμαι 
ἣν δὲ λέγειν ἐπιχειρώσι περὶ ὧν ἐγὼ Ὁ μηδεμίαν μνείαν "ποιη- 2 "56 

σαΐμην, δικαίως ἃ ἂν ἅπασιν ἀναισθήτως ἔ: ἔχειν δοκοῖεν. 

1290 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδῇ περ αὐτοὶς οἴομαι τὸν λόγον τὸν περὶ 

ς ὁμωοήσειν G. vulg. ὁμολογή.- [τοιοῦτον ἐπιχειρῶσί τι Θ.. νυ]σ. 
φῶ .-; τοιοῦτο ἐπιχειρῶσι. 
ἐδ ———— G. vulg. πα- ξ ἀξίαν Λακεδαιμονίων G. vulg. 

ἀξίαν ἢ τὴν Λακεδαιμονίων 
e μόν: τὴν πειθαρχίαν] καὶ βηδον" Β τπωιησαίμην α. —* ἐποιησά- 

χίαν G. μην. 



5346 ΤΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. ΧΗ. 

τῶν πολιτειῶν εἰς τὸ μέσον ἐμβαλεῖν, οὐκ ὀκνήσω διωλεχβη- 
γῶι περὶ αὐτῶν" ' οἶμαι γὰρ ἐν αὐτοῖς τούτοις τὴν πόλιν ἡ- 
μῶν ἐπιδείξειν πλέον διενεγκοῦσαν ἢ τοῖς ἤδη προειρημένοις. 

121 Καὶ μηδεὶς ὑπολάβη με ταῦτ᾽ εἰρηκένωι περὶ " ταύτης, 
ἣν ἀναγκασθέντες μετελάβομεν, ἀλλὼ περὶ τῆς τῶν 

προγόνων, ἧς οὐ καταφρονήσαντες οἱ — ἡμῶν ἐπὶ 

τὴν γῦν καθεστῶσαν ὥρμησαν, ἀλλὰ πε μὲν τὰς ἄλ-"Ὁ 
λας πράξεις πολὺ ἱσπουδαιοτέραν ἐκείνην προκρίναντες, 
περὶ δὲ τὴν δύναμιν τὴν κατὰ θάλατταν, "" ταύτην χρησι- 

122 μωτέραν εἶναι νομίζοντες, ἣν λαβόντες " καὶ καλῶς ἐπι- 

μεληθέντες οἷοί τ᾽ ἐγένοντο καὶ τὰς ἐπιβουλὰς τὰς Σπαρ- 
τιατῶν ἀμύνασθαι καὶ τὴν ΤΙελοποννησίων ἁπάντων ῥώ- 

μήν, ὧν κατήπειγε τὴν πόλιν περὶ ἐκέϊνον τὸν χρόνον μά-ο 

λιστα περιγενέσθαι πολεμοῦσαν. ὥστ᾽ οὐδεὶς ἂν δικαίως 
123 ἐπιτιμήσειε τοῖς ἑλομένοις αὐτήν" οὐ γὰρ διήμμωρτον τῶν 

ἐλπίδων, οὐδ᾽ “ἠγνόησαν οὐδὲν οὔτε τῶν ἢ ἀγαθῶν οὔτε 
τῶν κακῶν τῶν προσόντων ἑκατέρα τῶν δυνάμεων, ἀλλ᾽ 
ἀκριβῶς ἤδεσαν τὴν μὲν κατὰ γῆν ἡγεμονίαν “ὑπ᾽ εὐτα- ὁ 

ξίας καὶ σωφροσύνης καὶ πειθαρχίας καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν τοιούτων μελετωμένην, τὴν δὲ κατὰ θάλατταν δύνα- 

124 μὲν οὐκ ἐκ τούτων αὐξανομένην, ἀλλ᾽ ἴἐκ τε τῶν τεχνῶν ἃ 
τῶν περὶ τὰς ναῦς καὶ τῶν ἐλαύγειν αὐτὰς δυναμένων καὶ 

τῶν τὰ σφέτερα μὲν αὐτῶν ἀπολωλεκότων, ἐκ δὲ τῶν 
ἀλλοτρίων πορίζεσθαι τὸν βίον εἰθισμένων" ὧν εἰσπεσόντων. 
εἰς τὴν πόλιν οὐκ ἄδηλος ἦν ὅ τε κόσμος ὁ "τῆς πολιτείας 

ἱ — G. vulg. οἴομαι. * οὔτε. 
Κ᾿ ταύτης] ταύτης πολιτείας (α. Ρ ἀγαθῶν οὔτε τῶν κακῶν ἃ. 
— σπουδαιοτέραν ἐκείνην προκρίναν- vulg. κακῶν οὔτε τῶν ἀγαθῶν. 

τες G. ceteri σπουδαιοτέραν προκρί- 4 ὑπ᾽ G. vulg. ἐπ᾽. 
ναντες. τ ἔκ τε G. vulg. ἐκ. 

m ταύτην G. ceteri αὐτήν. 5 φῇς πολιτείας τῆς πρότερον ὑ- 
Ὁ καὶ καλῶς ἐπιμεληθέντες G. παρχούσης G. νιυΐρσ. τῆς πρότερον 

vulg. καὶ ἐπιμεληθέντες. - ὑπαρχούσης πομτείας. 
Ὁ ἠγνόησαν οὐδὲν οὔτε G. ceteri 
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τῆς πρότερον ὑπαρχούσης λυβησόμενος, ἥ τε τῶν συμμά- 

χων εὔνοια ταχέως ληψομένη μεταβολήν, ὅταν οἷς πρό- 

τερον χώρως ἐδίδοσαν καὶ πόλεις, τούτους ἀνωγκάζωσις 

σωτάξεις καὶ φόρους ὑποτελεῖν, ἵν᾽ ἔχωσι μισθὲν διδόναι 
125 τὶς τοιούτοις θΐους ὀλίγῳ πρότερον εἶπον. ἀλλ᾽ ὅμως οὐ- 

δὲν ἀγνοοῦντες τῶν προειρημένων ἐνόμιζον τῇ πόλει [᾿τῇ}. 
τηλικαύτη μὲν τὸ μέγεθος, τοιαύτην δ᾽ ἐχούση δόξαν, λυ- 

σιτελεϊν καὶ πρέπειν ἁπάσας ὑπομεῖναι τὰς δυσχερείας 

μᾶλλον ἢ τὴν Λακεδαιμονίων ἀρχήν " δυδῖν γὰρ πρα- 257 
“γμάτοιν προτεινομένοιν μὴ σπουδαίοιν, κρείττω τὴν αἵρε- 
σιν εἶναι τοῦ δεινὼ ποιεῖν ἑτέρους ἡ πάσχειν "αὐτοὺς καὶ 
τοῦ μὴ δικαίως τῶν ἄλλων ἄῤχειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας 

τλδτὴν αἰτίαν ταύτην ἀδίκως Λακεδαιμεονίοις δουλεύειν. ἅπερ 

ἅπαντες μὲν ἂν οἱ νοῦν ἔχοντες ἕλοιντο καὶ βουληθεῖεν, 
ὀλίγοι ) δ᾽ ἄν τινες τῶν προσποιουμένων εἶναι σοφῶν ἐρω- Ὁ 

τηθέντες οὐκ ἂν φήσαιεν. Αἱ μὲν οὖν αἰτία; δὲ ἃς μετέ- 
λωβεν τὴν πολιτείαν τὴν ὑπό τινων ψεγομένην ἀντὶ τῆς 

ὑπὸ πάντων ἐπιαινουμώνης, — — 

θον, αὗται δ᾽ οὖν ἦσαν. 
127 Ἤδη "δὲ περὶ ἧς τε ὑπεθέμην καὶ τῶν προγόνων ποιή- 

σομαι τοὺς λόγους, ἐκείνων τῶν χρόνων ἐπιλαβόμενος ὅτ᾽ 
οὐκ ἥν "οὔτ οὔτ᾽ ὀλιγαρχίας οὔτε δημοκρατίας ὄνομά πω λεγό- 
μενὸν » ἀλλὰ μοναρχίαι καὶ τὼ γένη "τὰ τῶν βαρβάρων καὶ ς 
τὰς πόλεις τὰς Ἑλληνίδας ἁπάσας διῴκουν. διὰ τοῦτο δὲ 

128 προειλόμην “ ποῤῥωτέρωθεν ποιήσασθαι τὴν. ἀρχῆν, πρῶτον 

[τῷ] τηλικαύτῃ τοῦ. (ἃ. vulg. " δ᾽ ἄν τινες G. vuls. δέ τιες. 
παλιν ναῇ α δὲ σε ἧς Ὦ, ναῖᾳ. δ᾿ ὑπὲρ ὦ». 

ἡ δυοῖν. γὰρ πραγμάτοιν. προτεινο- 55 ———— 
μένοιν μὴ σπουδαίοιν G. rulg. καὶ τίας G. vulg. οὔτε δημοκρατίας οὔτ᾽ 
δυοῖν πραγμάτων προτεινομένων καὶ ὀλιγαρχίας. 
μὴ σπουδαίων vel καὶ σπουδαίων. Ὁ τὰ τῶν Ε΄. vulg. τῶν. 

* αὐτούς (ἃ. vulg. αὐτοὺς ἐνόμι- “ ᾳοῤῥωτέρωθεν ποιήσασθαι Ε. 
σαν. vulg. ποιήσασθαι πόῤῥωθεν. 



* 
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μὲν ἡγούμενος προσήκειν τὸς ἀμφισβητοῦσιν ἀρετῆς εὐβὺς 
ἀπὸ γενεῶς διαφέροντας εἶναι τῶν ἄλλων, ἔπειτ᾽ αἰσχυ- 

ὦ νόμενος εἰ περὶ ἀνδρῶν ἀγαθῶν μὲν οὐδὲν “ δ᾽ ἐμοὶ προση- 
κόντων πλείω διαλεχθεὶς τῶν μετρίων περὶ τῶν προγόνων 
τῶν τὴν πόλιν κάλλιστα διοικησάντων μηδὲ μικρᾶν ποιή- ἃ 

129 σομα! μνείαν, οἱ τοσοῦτον. βελτίους ἐγένοντο τῶν “τοιαύ- 
τας δυναστείας ἐχόντων, ὅσον περ ἄνδρες οἱ ᾿'φρονιμώ- 
τῶτοι καὶ πραότατοι ὅ διενέγκοιεν ἂν θηρίων τῶν ἀγριω- 
τάτων καὶ πλείστης ὠμότητος μεστῶν. τί γὰρ " σὐκ ἂν 
εὕροιμεν τῶν ὑπερβαλλόντων ἀνοσιότητι καὶ δεινότητι ἱπε- 

πραγμένον ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι, " καὶ μάλιστ᾽ ἐν ταῖς 
μεγίσταις καὶ τότε νομιζομέναις καὶ νῦν εἶναι δοκούσαις; ε 
οὐ φόνους ἀδελφῶν καὶ πατέρων καὶ ξένων 'παμπληβέϊς “᾿ 

130 γεγενημένους; οὐ σφαγὰς μητέρων καὶ μίξεις καὶ παι- 
δοποιΐας ἐξ ὧν ἐτύγχανον αὐτοὶ πεφυκότες ; οὐ παΐδων 
βρῶσιν ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων "᾿ ἐπβεβουλευμένην; οὐκ ἐκ- 

βολὰς ὧν ἐγώνησαν, καὶ καταποντισμοὺς καὶ τυφλώ- 
σεις καὶ τοσαύτας τὸ πλῆθος κακοποιίως, ὥστε μηδένα 258. 

πώποτε ἀπορῆσαι τῶν εἰθισμένων. καθ᾿ "ἕκαστον τὸν 
ἐνιωυτὸν εἰσφέρειν εἰς τὸ ἌΝ τὰς τότε " γεγενημένας Ὁ 

συμφοράς; 
131 Ταῦτα δὲ διῆλθον. οὐκ ἐκείγους λοιδορῆσαι —— 

ἀλλ᾽ ἐπιδέιξαι παρὼ τοῖς ἡμετέροις οὐ μόνον οὐδὲν  τοι- 

οὔτον γεγενημένον" τοῦτο μὲν γὰρ ἂν σημεῖον ἦν οὐκ ἀρε- ᾿ 

ὦ δ᾽ ἐμ] Libri δέ μοι. τ στα ὃ΄. ! 

5 τοιαύτας G. νυῆς. τά τάς. ἱ παμπληθεῖς] παμπληθεῖ G ᾿ 
ε φρονιμώτατοι καὶ πραύτατοι Ὁ. δ ἐκιβεβαλευμέην Ὁ. νυϊρ. ἐπι 6) 

Ἷ 

—* πραότατοι καὶ φρονιμώτατοι. βουλευομένην. 
8 διενέγκοιεν G. —— διενέγ- 5 ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν) Lbri 

καιεν. —* articulum. 
Β οὐκ ἄν G. ——— —— ——— 

— * ἔν τε. αἰ φιώθέων ἃ; νυϊφ: τοιοῦτο. 
᾿ πεπραγμένον ἐν Εἰ. vulg. τῶν νας. 

Κ καὶ μάλιστ᾽ G. vulg. μάλι- 

᾿ 
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τῆς, ἀλλ᾽ ὡς οὐχ, ὅμοιοι τὰς φύσεις ἦσαν τοῖς ἀνοσιωτά- 
τοις γεγενημένοις δέ δὲ τοὺς ἐπιχειροῦντας καθ᾿ ὑπερ-Ὁ 

᾿ βολήν τινας ἐπαινεῖν μὴ τοῦτο μόνον ἐπιδεικνύναι, μὴ πο- 

νηροὺς ὄντως αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ὡς ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς καὶ 
τῶν τότε καὶ τῶν νῦν διήνεγκαν. ἅπερ ἔχοι τις ἂν καὶ 

132 περὶ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων εἰπεῖν. οὕτω γὰρ ὁσίως 
καὶ καλῶς καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν καὶ τὼ περὶ σφᾶς 

αὐτοὺς διῴώκησαν, ὥσπερ προσῆκον ἦν τοὺς ἀπὸ θεῶν μὲν 

γεγονότας, — **— δὲ καὶ πόλιν οἰκήσαντας καὶ νόμοις 

“χρησαμένους, ᾿ἅπαντα δὲ τὸν χρόνον Ἰσκηκότας εὐσέβειανε 
μὲν περὶ τοὺς θεοὺς δικαιοσύνην δὲ περὶ τοὺς ἀνθρώπους, 
ὄντας δὲ μήτε μιγάδας μήτ᾽ ἐπήλυδας, ἀλλὰ μόνους 

133 αὐτόχθονας, τῶν. Ἑλλήνων, καὶ ταύτην ἔχοντας τὴν χώραν 

τροφὸν ἐξ ἧς περ ᾿ἔφυσαν, καὶ — αὐτὴν ὁμοίως 
ὥσπερ οἱ βέλτιστοι τοὺς πατέρας καὶ τὰς μητέρας τὰς 
αὐτῶν, πρὸς δὲ τούτοις οὕτω θεοφιλεῖς ὅ ὄντας, ὥσθ᾽ ὃ δοκέϊ 

χαλεπώτατον εἶναι καὶ σπανιώτατον, εὑρεῖν τινὰς τῶν 

οἴκων — 

γενεὼς διαμείναντας,. καὶ τοῦτο ᾿'συμβῆναι μόνοις ἐκεί-: 
Ιϑάνοις. ᾿Εριχβόνιος μὲν γὰρ ὁ φὺς ἐξ Ἡφαίστου καὶ γῆς 

παρὼ Κέκροπος. ἄπαιδος ὄντος ἀῤῥένων παίδων τὸν οἶκον 
καὶ τὴν βασιλείαν παρέλαβεν" ἐντεῦθεν " δ᾽ ἀρξάμενοι, 

πάντες οἱ γενόμενοι μετ᾽ ἐκεῖνον, ὄντες οὐκ ὀλίγοι, τὰς 
κτήσεις τὰς αὑτῶν καὶ τὰς δυναστείας τοῖς αὑτῶν παισὶ 

135 παρέδοσαν μέχρι Θησέως. περὶ οὗ πρὸ πολλοῦ ἂν ἐποιή- 
σάμην μὴ διειλέχθαι πρότερον "περὶ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶνς 

πεπραγμένων αὐτῷ" πολὺ γὰρ ἂν μᾶλλον ἥρμοσεν ἐν 

4 αμὐτὼφ oeteri πρώτως. ἃ δ᾽ ἀρξάμενοι (ἃ. ceteri δραξώ- 
τ ἅπαντα ἃ. vulg. πάντα. μένοι. 
᾽ ἔφυσαν] ἔφυσαν ἡμῖν G. * φερὶ τῆς ἀρετῆς G. vulg. καὶ 
t συμβῆναι, G. ceteri συμβαίνει. τῆς ἀρετῆς νεῖ ἢ τῆς ἀρετῆς. 
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τῷ λόγῳ τῶ περὶ τῆς πόλεως διελθεῖν περὶ αὐτῶν. ἀλλὰ 

γὰρ χαλεπὸν ἥν, μᾶλλον δ᾽ ἀδύνατον, τὰ κατ᾽ ἐκέϊνον 
ἐπελθόντα τὸν χρόνον εἰς τοῦτον ἀποθέσθαι τὸν καιρόν, "ὃν 259 

136 οὐ προήδειν ἐσόμενον. ἐκέϊνα μὲν οὖν ἐάσομεν, ἐπειδὴ πρὸς 
τὸ παρὸν αὐτοῖς κατεχρησώμην, μιᾶς δὲ μόνον μνησθήσο- 

- μαι πράξεως, ἣ συμβέβηκε μήτ᾽ εἰρήσθαι πρότερον μήτε 
πεπρᾶχθαι μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑγὸς ἄλλου ̓ πλὴν ὑπὸ Θησέως, " ση- 

μεῖον δ᾽ εἶναι μέγιστον τῆς ἀρετῆς τῆς ἐκείνου καὶ φρονή- 
137 σεως. ἔχων " γὰρ βασιλείαν ἀσφαλεστάτην καὶ μεγί- 

ἐν ἡ πολλὼ καὶ καλὰ διαπεπραγμένος ἦν καὶ 
κατὼ πόλεμον καὶ “περὶ διοίκησιν τῆς πόλεως, ἅπαντα 
ταῦθ᾽ ὑπερέϊδεν, καὶ μᾶλλον εἵλετο τὴν δόξαν τὴν ἀπὸ 

τῶν πόνων καὶ τῶν ἀγώνων εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον μνή- 
Ζ ἈΝ Ν ε * ν Ν ⸗ ͵΄ὔ Ν 

μονευβησομένην ἡ τὴν ῥαθυμίαν καὶ τῆν εὐδαιμονίαν τῆν 

138 διὼ. τὴν βασιλείαν ἐν τῷ παρόντι γιγνομένην. καὶ ταῦτ᾽ 

ἔπραξεν οὐκ ἐπειδὴ πρεσβύτερος γενόμενος ἀπολελαυκὼς 
7 "»-ο» ᾽ 2 »-" ᾽ φι ᾧ 35 « F 

ἦν “τῶν ὠγαβῶν τῶν παρόντων, ἀλλ᾽ ἀκμάζων, " ὡς λέ- 

γέται, τὴν μὲν πόλιν διοικεῖν τῷ πλήθει παρέδωκεν, αὐτὸς 
δ᾽ ὑπὲρ ταύτης τε καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων διετέλει κιν- 

δυνεύων. 

139 Περὶ. μὲν οὖν τῆς Θησέως ἀρετῆς νῦν μὲν ὡς οἷόν τ᾽ ἦν 
ἀνεμνήσαμεν, πρότερον δ᾽ ἁπάσας αὐτοῦ τὰς πράξεις οὐκ 
ἀμελῶς διήλθομεν" περὶ δὲ τῶν π. ὑντων τὴν τῆς 

πόλεως διοίκησιν, ἣν ἐκεῖνος παρέδωκεν, οὐκ ἔχω τίνας 
ἐπαίνους εἰπὼν ἀξίους ἂν εἴην εἰρηκὼς τῆς ἐκείνων δὲα-- 

͵΄ « »“ »" , ᾽ ͵ ε νοίως. οἵτινες ἄπειροι πολιτειῶν ὄντες, οὐ διήμαρτον αἷ- ἃ 

Ὑ τῷ περὶ] Articulum om. G. ᾧ περὶ G. vulg. κατά. 
2 ὃν οὐ προήδειν (ἃ. vulg. οὐδὲ d τῶν ἀγαθῶν τῶν παρόντων G. 
— vulg. τῶν παρόντων ἀγαθῶν. 

ἃ σημεῖον δ᾽ G. vulg. σημεῖόν τ᾽. e ὡς λέγεται, τὴν ἜΣ —8* τὴν 
b γὰρ, βασιλείαν G. νυὶρ.. γὰρ μὲν πόλιν, ὡς λέγεται G 

τὴν βασιλεΐαν. 

᾿ Ρ δ — ——— 
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ρούμενοι τῆς ὑπὸ πάντων ἂν ὁμολογηθείσης οὐ μόνον εἶναι 
κοινοτάτης καὶ δικαιοτάτης, ἀλλὰ καὶ συμφορωτάτης 

14ο ἅπασι ἡ τοῖς. χρωμένοις καὶ ἡδίστης. κατεστήσαντο γὰρ 
δημοκρατίαν οὐ τὴν εἰκῆ πολιτευομένην, καὶ νομίζουσαν 
τὴν μὲν ἀκολασίαν ἐλευθερίαν " εἶναι, τὴν δ᾽ ἐξουσίαν ὅ τι 
βούλεταί. τις ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλὼ τὴν τοῖς τοιούτοις Ὁ 
μὲν ἐπιτιμῶσαν, ἀριστοκρατίᾳ. δὲ χρωμένην" ἣν οἱ μὲνο 
πολλοὶ " χρησιμωτάτην οὖσαν ὥσπερ τὴν ἱἀπὸ τῶν τιμη- 

“μάτων ἐν ταῖς πολιτείαις ἀριβμοῦσιν, οὐ δὲ ἀμαθίαν 
ἀγορῶν, ἀλλὰ ἀπὸ μηδὲν πώποτ᾽ αὐτοῖς μελῆσαι 

141 τῶν "τοιούτων. ἐγὼ δὲ φημὶ τὰς μὲν ἰδέας τῶν πολιτειῶν 
. τρέϊς εἶναι μόνως, ὀλιγαρχίαν, δημοκρατίαν, μοναρχίαν, 260 
τῶν δ᾽ ἐν ταύταις οἰκούντων ὅσοι μὲν εἰώθασιν ἐπὶ τὰς 
ἀρχὰς καθιστάναι καὶ τὰς ἄλλας πράξεις τοὺς ἱκανω- 
τάτους τῶν πολιτῶν καὶ τοὺς μέλλοντας ἄριστα καὶ δι- 
καιότατα τῶν πρωγμώάτων ἐπιστατήσειν, τούτους μὲν ἐν 
ἁπάσαις ταῖς πολιτείαις καλῶς οἰκήσειν καὶ πρὸς σφᾶς 

142 αὐτοὺς καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους" τοὺς δὲ τοὺς ᾿βρασυτάτοις 
καὶ πονηροτάτοις ἐπὶ ταῦτα χρωμένους, καὶ τῶν μὲν — 
πόλει συμφερόντων μηδὲν φροντίζουσιν, ὑπὲρ δὲ τῆς αὑτ' 

“πλεονεξίας. ἑτοίμοις οὖσιν ὁτιοῦν πάσχειν, τὰς δὲ 
πόλεις ὁμοίως οἰκήσεσθαι ταῖς τῶν προεστώτων "" πονη- 
ρίαις᾽ τοὺς δὲ μήθ᾽ οὕτως μήθ᾽ ὡς πρότερον εἶπον, ἀλλ᾽ 
ὅτὰν μὲν θαῤῥῶσι, τούτους μάλιστα τιμῶντας τοὺς πρὸς ο 
χάριν λέγοντας, ὅταν δὲ δείσωσιν, ἐπὶ τοὺς βελτίστους 

᾿ ———— — ΡΝ ΗΝ, τγμισκρονῆς. οἷς ον ένα 

— Aaddidi e G. τσ ὡλιομῇ 

n χρησιμωτάτην G. vulg. ——* — 7— 
μην. πονηρίαις θέλοντας, τούτους — 

εἶ ἀπὸ τῶν τιμημάτων G. vus γαντίον κακίστους ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς 
om. aruculum. πολίταις εἶναι νομίζω" τοὺς δέ. 

Β΄ τοιούτων} δεόντων G. ν 



452 ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. ΧΙ]. 

καὶ φρονιμωτάτους καταφεύγοντας, "τοὺς δὲ τοιούτους 
ἐναλλὰξ. τοτὲ μὲν χεῖρον τοτὲ δὲ βέλτιον πράξειν. 

143. Αἱ μὲν οὖν φύσεις καὶ δυνάμεις τῶν πολιτειῶν οὕτως 

ἔχουσιν, ἡγοῦμαι δὲ ταῦτω " ἑτέροις μὲν πολὺ πλείους 

λόγους παρέξειν τῶν νῦν εἰρημένων, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ ἔτι περὶ 
ἁπασῶν αὐτῶν εἶναι διαλεκτέον, ἀλλὰ περὶ μόνης τῆς 
τῶν προγόνων᾽ ταύτην γὰρ ὑπεσχόμην ἐπιδείξειν σπου- 
δαιοτέραν καὶ πλειόνων ἀγαθῶν αἰτίαν οὖσαν “τῆς ἐν 

44 Σπάρτη καθεστηκυίας. ἔσται δ᾽ ὁ λόγος τόϊς μὲν ἡδέως ἃ 

ἂν ἀκούσασι πολιτείαν χρηστὴν ἐμοῦ διεξιόντος οὔτ᾽ ὀχλη- 

ρὸς οὔτ᾽ ἄκαιρος, ἀλλὼ σύμμετρος καὶ προσήκων τόϊς 
᾿ πρότερον εἰρημένοις, τόςς δὲ μὴ χαίρουσι τόϊς μετὰ πολ- - 

λῆς σπουδὴς εἰρημένοις, ἀλλὰ τόϊς ἐν ταῖς πανηγύρεσι 

μάλιστα μὲν λοιδορουμένοις, ἣν δ᾽ ἀπόσχωνται τῆς μά- 
γίας ταύτης, "ἐγκωμιάζουσιν ἢ τὰ φαυλότατα τῶν ὄντων 

ἢ τοὺς παρανομωτάτους τῶν γεγενημένων, τούτοις δ᾽ αὐ-ε 
145 τὸν οἶμαι δόξειν πολὺ μακρότερον εἶναι τοῦ δέοντος. ἐμοὶ 

᾿ δὲ" τῶν * τοιούτων — οὐδὲν πώποτ᾽ ἐμέλησεν; 

οὐδὲ ' τοῖς ἄλλοις τόϊς εὖ φρονοῦσιν, " ἐκείνων δὲ τῶν ἅ τε 

προεῖπον πρὸ “ἅπαντος τοῦ λόγου μνημονευσόντων, τῷ 
τε πλήθει τῶν λεγομένων οὐκ ἐπιτιμησόντων, οὐδ᾽ "ἤναδι 
μυρίων ἐπῶν ἥ τὸ μῆκος, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ αὑτοῖς εἶναι νομιούντων. 
τοσοῦτον ἀναγνῶναι μέρος καὶ διελθεῖν ὁπόσον ἂν αὐτοὶ 

146 ——S—— πάντων δὲ ΟΝ τῶν οὐδενὸς ἂν ἥδιον 

n τοὺς δὲ τοιούτους G. ceteri τοὺς 5. ἐγκωμιάζουσιν ἢ τὰ Ε. vulg. 
δὴ τοιούτους ἐγκωμιάζουσ, τά. 
ΠΟ ἑτέροις μὲν 6. νυῖρ. — t τοῖς ἄλλοις G. vulg. τῶν ἄλ- 

ροις. λων. 
Ρ ἁπασῶν G. νυὶρ, πασῶν. ἃς ἐκείνων} ἐκεῖνα ἃ. 

- 4 τῆς ἐν Σπάρτη καθεστηκυίας α. χ ἅπαντος τοῦ G. vulg. παντός. 
vulg. ἢ τὴν ἐν Σπάρτῃ —— Υ τε] δὲ G. 
κυῖαν. - 2 ἣν Ὁ. vulg. ἄν. 

τ πρότερον ἃ. vulg. —— ἃ βουληθῶσιν ἃ. vulg. βούλωνται. 



P. 261. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 353 

τρόπον καλῶς οἰκουμένης, ἅπερ εἰ μιμήσασθαί τινες βου- 

ληθεῖεν καὶ δυνηθεῖεν, αὐτοί τ᾽ ἂν ἐν μεγάλη δόξη τὸν βίον 
διωγάγοιεν καὶ τὰς πόλεις τὰς αὑτῶν εὐδαίμονας " ποιή- 

147 σειῶν. οἵους μὲν οὖν εὐξαίμην ἀν εἶναι τοὺς ἀκουσομένους Ὁ 
τῶν ἐμῶν, εἴρηκω, δέδοικα δὲ μὴ τοιούτων γενομένων πολὺ 
καταδεέστερον εἴπω τῶν πραγμάτων περὶ ὧν μέλλω ποι- 
εσθαι τοὺς λόγους. ὅμως δ᾽ οὕτως “ὅπως ὧν οἷός τ᾽ ὦ 
πειράσομαι διωλεχβήναι περὶ αὐτῶν. 

148 Τοῦ μὲν οὖν διαφερόντως τῶν ἄλλων οἰκέσθαι τὴν πό- 

λιν ἡμῶν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον δικαίως ὧν “ἐπενέγκοι- 

μὲν τὴν αἰτίαν τοῖς βασιλεύσασιν αὐτῆς, περὶ ὧν ὀλίγω 

πρότερον " διελέχθην. ἐκεῖνοι γὰρ ἦσαν οἱ παιδεύσαντες τὸ ο 
πλῆθος ἐν ἀρετῇ [᾿καὶ δικαιοσύνη) καὶ πολλῇ σωφρό- 

δύνη, καὶ διδάξαντες ἐξ ὧν διώκουν, ἅπερ ἐγὼ " φανείην 
ἂν ὕστερον εἰρηκὼς ἢ κεῖνοι πράξαντες, ὅτι πᾶσα πολι- 

τεία ψυχὴ πόλεώς ἐ ἐστι, τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν ὅσην 

᾿ πορρὲν ,σώμεαντι. φρόνησιρ. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ. βουλευεμένη 
περὶ ἁπάντων, καὶ τὰ μὲν ἀγαβὼ διαφυλάττουσα, τὰς 

ο΄ δὲ συμφορὰς διωφεύγουσα, καὶ πάντων αἰτία τῶν ταῖς ἃ 
149 πόλεσι "συμβαινόντων. ἋἋ μαθὼν ὁ δῆμος οὐκ ἐπελώ- 
᾿ θετο διὰ τὴν μεταβολήν, ἀλλὰ μᾶλλον τούτῳ προσεῖχεν 
ο΄ ἢ τοῖς ἄλλοις, ὅπως λήψεται τοὺς ἡγεμόνας δημοκρατίας 
᾿ μὲν ἐπιθυμοῦντας, τὸ δ᾽ ἦθος “τοιοῦτον ἔχοντας οἷόν περ οἱ 

πρότερον. ἐπιστατοῦντες αὐτῶν, καὶ μὴ λήσουσι σφᾶς αὐ- 

τοὺς κυρίους ἁπάντων τῶν κοινῶν καταστήσαντες οἷς ' οὐ- 

Ὁ. πριήσειαν G. vulg. ποιήσαιεν. 8 φανείην ἂν ὕστερον G. ceteri 
ς ὅπως G. vulg. ὁποίως. om. particulam. 
——— h συμβαινόντων. ἃ μαθὼν ὁ G. 

G. οδξοεὶ διειλέχθην. ἱ οὐδεὶς ὧν οὐδὲν τῶν ἰδίων G. 
᾿ — — pr. ἃ. ceteri οὐδεὶς οὐδὲ τῶν ἰδίων τι. 

VOL. II. ΑΔ 



354 ΤἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ οκ. ΧΙ]. 

150 δὲς ἂν οὐδὲν τῶν ἰδίων ἐπιτρέψειεν, μηδὲ περιόψονται 

πρὸς τὰ τῆς πόλεως προσιόντας τοὺς ὁμολογουμένως" ὄν- e 
᾿ 7 δ᾽ δι k Ν Ν — ν. J 

τάς πονηρούς, μηδ᾽ ἀνέξονται " τὴν φωνὴν τῶν τὰ μὲν 
΄ * * » »" ᾽ 7 Ζ΄ 

σώματα τὰ σφέτερ αὐτῶν ἐπονειδίστως διατιβεμένων 

συμβουλεύειν δὲ τόϊς ἄλλοις ἀξιούντων ὃν τρόπον τὴν πό- 
λιν ' διοικοῦντες σωφρονοῖεν ἂν καὶ βέλτιον πράττοιεν, χ62 

μηδὲ τῶν ἃ μὲν παρὰ τῶν πατέρων παρέλαβον εἰς αἰ- 
Ν ε Ν : ͵7 ᾿ J * * — 6 

σχρῶς ἡδονὰς ανηλωκότων, εκ δὲ τῶν κοινῶν ταῖς ἰδίαις 
" 7 “ 7 ΝΟ * δ ἀπορίαις βοηθεῖν ζητούντων, μηδὲ τῶν πρὸς χάριν μὲν ἀεὶ 
λέγειν γλιχομένων, εἰς πολλὰς δ᾽ ἀηδίας καὶ λύπας 

151 τοὺς πειθομένους ἐ — ἀλλὼ "τούς τε τοιούτους 
« » Ζ J—— -“ 7] 7 »7 

ἅπαντας ἀπείργειν ἀπὸ τοῦ συμβουλεύειν ἕκαστος οἰήσε- 
— Ν Ν ΄ δν τὰ * εἷος Ν »ν 

ται δεῖν, καὶ πρὸς τούτοις εἐκείγους τοὺς τῶ μὲν τῶν ὥλ- 

λων κτήματα τῆς πόλεως εἶναι φάσκοντας, τὰ δὲ ταύ- Ὁ 
της ἴδια κλέπτειν καὶ διαρπάζειν τολμῶντας, καὶ φιλέϊν 

μὲν τὸν δῆμον προσποιουμένους, ὑπὸ δὲ τῶν ἄλλων ἁπάν- 

ἰράτων αὐτὸν μισεῖσθαι ποιοῦντας, καὶ λόγῳ μὲν δεδιότας 
ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἔργῳ δὲ λυμαινομένους καὶ συκοφαν- 
τοῦντας καὶ διατιθέντας " αὐτοὺς οὕτω πρὸς ἡμᾶς, ὥστε 

τῶν πόλεων τὰς εἰς τὸν πόλεμον καθισταμένας ἥδιον ἂν 
καὶ θῶττον ἐνίας εἰσδέξασθαι τοὺς πολιορκοῦντας ἢ τὴν 

παρ ἡμῶν βοήθειαν. ἀπείποι δ᾽ ἄν τις γράφων, εἰ πά-ς 

σας τὰς κακοηθείας καὶ πονηρίας ἐξαριβμεῖν ἐπεχειρή- 

153 σειεν. ὡς ἐκεῖνοι μισήσαντες καὶ τοὺς ἔχοντας αὐτάς, 

ἐποιοῦντο συμβούλους καὶ προστάτας οὐ τοὺς τυχόντας, 

ἀλλὼ τοὺς “βελτίστους καὶ φρονιμωτάτους καὶ κάλλι- 

στα βεβιωκότας, καὶ τοὺς αὐτοὺς τούτους στρατηγοὺς 

Κ᾿ τὴν φωνὴν G. vulg. φωνήν. π΄ αὐτοὺς} Accessit 6 G. 
.Ἱ διοικοῦντες σωφρονοῖεν G. vulg. 9. βελτίστους καὶ φρονιμωτάτους 

διοικήσουσι καὶ ὅπως σωφρονοῖεν. G. vulg. φρονιμωτάτους καὶ βελτί- 
m τούς τε G. vulg. τούς γε. στους. 

“νι... 

—“ 



Ρ. 363. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΌΣ. 346 
Ἀ 

ἡροῦντο καὶ πρέσβεις (Ὁ εἴ ποι δεήσειεν) ἔπεμπον, καὶ 

πάσας τὰς ἡγεμονίας τὼς τῆς πόλεως αὐτοῖς παρεδίδο- 
σαν, νομίζοντες τοὺς ἐπὶ τοῦ βήματος ᾿βωλωμίωως καὶ ἀ 
δυναμένους τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν, τούτους καὶ καθ᾿ 

᾿αὐτοὺς γενομένους ἐν "ἅπασι τοῖς τόποις γῶν ἢ ἃ ἁπά- 
σας τὰς πράξεις τὴν ιαὐτὴν γνώμην ἕξειν" ἅπερ αὐτοῖς 

1 54καὶ συνέβαινεν. διὰ. γὰρ τὸ ταῦτα γιγνώσκειν ἐν ὀλίγαις 
ἡμέραις “ἑώρων. τούς τε νόμους ἀναγεγραμυμένους, οὐχ οὐχ, 
"ὁμοίους τοῖς νῦν κειμένοις, οὐδὲ τοσαύτης ταραχῆς καὶ 
τοσούτων " ἐναντιώσεων μεστοὺς ὥστε μηδὲν ἂν δυνηθηνα, - 
“συνιδεν μήτε τοὺς χρησίμους μήτε τοὺς ἀχρήστους αὐ--ς 

155 τῶν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὀλίγους, ἱκανοὺς δὲ τοῖς χρῆσθαι 
μέλλουσι καὶ "ῥωδίους συνιδέν, ἔπειτα δικαίους καὶ 
συμφέροντας καὶ σφίσιν αὐτοῖς ὁμολογουμένους, καὶ 
μᾶλλον ἐσπουδασμένους τοὺς περὶ τῶν κοινῶν ἐπιτηδευ- 263 
μάτων ἢ τοὺς περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων, οἵους περ εἶναι 

1 56 χρὴ παρὰ τοὺς καλῶς πολιτευομένοις. περὶ δὲ τοὺς αὐ- 
τοὺς χρόνους καβίστασαν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τοὺς προκριβέν- 
τας ὑπὸ "τῶν φυλετῶν καὶ δημοτῶν, οὐ περιμαχήτους 

αὐτὰς ποιήσαντες οὐδ᾽ ἐπιθυμίας ἀξίας, ἀλλὰ πολὺ 
μᾶλλον λειτουργίαις ὁμοίας ταὶς ἐνοχλούσαις μὲν οἷς ἂν 
προσταχθῶσι, τιμὴν δέ τινα "περιτιβείσαις αὐτοῖς: ἔδει 
γὰρ τοὺς ἄρχειν αἱρηθέντας τῶν τε κτημάτων τῶν ἰδίων Ὁ 

ἀμελεῖν, καὶ τῶν — τῶν εἰθισμένων δίδοσθαι ταῖς 

Β εἴ ποι εἴ που G. vulg. εἴ ποτε. Υ ἐναντιώσεων] ἐναντίων G. 
4 βουλομένους G. plerique βου- 2. συγιδεῖν Addidi e G. 

λευομένους. 8. ῥᾳδίους G. ceteri ῥᾳδίως. 
τ τὼ ἘΝ νὰ δοννωκὶ Ὁ τῶν. φυλετῶν καὶ δημοτῶν G. 
5 ἅπασι G. vulg. πᾶσι. vulg. τῶν συμφυλετῶν καὶ τῶν δη- 

. Ἐ αὐτοῖς καὶ συνέβαινεν] αὐτοῖς μοτῶν. 

συνέβαινεν ἃ. ς φεριτιθείσαις G. vulg. προστι- 
“ ἑώρων] εωρουν G. θείσαις. 

M442 



356 ᾿ΠἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. ΧΗ. 

ἀρχαῖς ἀπέχεσθαι μηδὲν ἧττον ἢ τῶν ἱερῶν (ἃ “τίς ἂν ἐν 
157 τὸς γὺν καθεστῶσιν ὑ ὑπομείνειεν :) καὶ τοὺς μὲν ἀκριβεῖς 

περὶ ταύτας γιγνομένους μετρίως ἐπαινεθέντας ἐφ᾽ ἑτέραν 
ἐπιμέλειαν τάττεσθαι τοιαύτην, τοὺς δὲ καὶ μιαβν πα- 
— ταῖς ἐσχάταις αἰσχύναις καὶ μεγίσταις ὕν- 
μίαις περιπίπτειν" ὥστε μηδένα τῶν πολιτῶν * —* 

διακεῖσθαι πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ μᾶλλον “τότε ταύτας 
158 φεύγειν ἢ νῦν διώκειν, καὶ πάντας νομίζειν μηδέποτ᾽ ἂν 

γενέσθαι δημοκρατίαν ἀληθεστέραν μηδὲ βεβαιοτέραν —* 

δὲ μᾶλλον τῶ πλήθει συμφέρουσαν τῆς τῶν μὲν τοιούτων 

πρωγματειῶν ἀτέλειαν τῶ δήμω διδούσης, τοῦ δὲ τὰς 

ἀρχὰς καταστήσαι καὶ “λαβεῖν δίκην παρὰ τῶν ἐξα- 

μαρτόντων κύριον ποιούσης, ἅπερ ὑπάρχει καὶ τῶν τυράν- 
τογῶν τοῖς εὐδαιμονεστάτοις. Σημέϊον δὲ μέγιστον ὅτι ταῦτ᾽ d 

ἠγάπων μᾶλλον "ἡγὼ λέγω" φαίνεται γὰρ ὁ δῆμος 

ταῖς μὲν ἄλλαις πολιτείαις ταῖς οὐκ ἀρεσκούσαις μώ- 
χόμενος καὶ κατωλύων καὶ τοὺς προεστῶτας αὐτῶν 
᾿ἀποκτείνων, ταύτη δὲ χρώμενος οὐκ "ἐλάττω χιλίων ἐτῶν, 

ἀλλ᾽ ἐμμείνως ἀφ᾽ οὗ 'περ ἔλαβε μέχρι τῆς Σόλωνος μὲν 
ἡλικίας Πεισιστράτου δὲ δυναστείας, ὃς δημαγωγὸς πγε- 

νόμενος καὶ πολλὰ τὴν πόλιν λυμηνάμενος καὶ τοὺς βελ- 

τίστους τῶν πολιτῶν ὡς ὀλιγαρχικοὺς ὄντας ἐκβαλών, ε 

τελευτῶν τόν: τε δὴ ἥμον κατέλυσε καὶ τύραννον "αὐτὸν 

κατέστησεν. 
τόο ᾿Τάχ; οὖν ἄν τινες ἄτοπον εἶναι με φήσειαν (οὐδὲν γὰρ 

* ὥς 

“ τίς ἂν ἐν] τίς ἐν ΡΟ Ὰ τ ἤγὼ Α΄ vulg. ἃ ἐγώ. 
" τότε φεύγειν ταύτας ἢ νῦν α. “ ἰ ἀπόκτείνων) ἀποκτέννων G. 

. τὸ φεύγειν ταύτας ἡδὺ ἤ. Κ ἐλάττω G. vulg. ἔλαττω. 
— βεβαιοτέραν] Αἀαϊαὶ 66. ἱ περ ἔλαβεν G. vulg. παρέλαβε. 
ξ λαβεῖν δίκην----ἐξαμαρτόντων G. τῷ γενόμενος) Α correctore est 

vulg. δίκην λαβεὶῖν---ἐξαμαρτανόν- in G. 
των. Ὁ αὑτὸν G. vulg. ἑαυτόν. 



Ρ: 264. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 457 

κωλύει “ διαλαβεῖν τὸν λόγον), ὅτε τολμῶ λέγειν ὡς 

ἀκριβῶς εἰδὼς περὶ πρωγμάτων εἷς οὐ παρὴν πραττομέ- 264 
νοις. ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν τούτων ἄλογον οἶμαι ποιεῖν. Ρ εἰ μὲν 
γὰρ μόνος ἐπίστευον τοῖς τε λεγομένοις περὶ τῶν πα- 

λαιῶν καὶ τὸς γράμμασι τόϊς ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου πα- 
ραδεδομίένοις ἡμῖν, εἰκότως ἂν ἐπιτιμώμην᾽ νῦν δὲ πολλοὶ 

καὶ νοῦν ἔχοντες ταὐτὸν ἐμοὶ φανεῖεν ἂν Ἵ πεπονθότες. 
161 χωρὶς δὲ τούτων, εἰ κατασταίην εἰς ἔλεγχον " καὶ λόγον, 

δυνηθείην ἂν ἐπιδεῖξαι πάντας ἀνθρώπους πλείους ἐπιστή- 

μᾶς ἔχοντας διὰ τῆς ἀκοῆς ἢ τῆς ὄψεως, καὶ μείζους Ὁ 
πράξεις καὶ καλλίους εἰδότας ἃς παρ᾿ ἑτέρων ἀκηκόασιν 

τό 
οὔτ᾽ ἀμελεῖν καλῶς ἔχει. τῶν τοιούτων ὑπολήψνεων 

(τυχὸν γὰρ μηδενὸς ἀντειπόντος λυμήνάιντ᾽ ἂν τὴν ἀλή- 
θειαν) " οὔτ᾽ αὖ πολὺν χρόνον " ἀντιλέγοντας διατρίβειν ἐν 
αὐταῖς, ἀλλ᾽ ὅσον ὑποδείξαντας μόνον τοῖς ἄλλοις εξ ὧν 
ληροῦντας "ἂν αὐτοὺς  ἐπιδείξαιεν, πάλιν ἐπανελθόντας 
" περαίνειν καὶ λέγειν ὅθεν ἀπέλιπον" ὅπερ ἐγὼ ποιήσω. 

163 Τὸ μὲν οὖν σύνταγμα τῆς τότε πολιτείας, καὶ τὸν 
χρόνον ὅσον αὐτὴ χρώμενοι 5 δετέλεσαν, ἐξαρκούντως δὲ- 
δηλώκαμεν' λοιπὸν δ᾽ ἡμῖν τὰς πράξεις τὰς ἐκ τοῦ 

"καλῶς πολιτεύεσθαι γεγενημένας διελθεῖν. ἐκ τούτων 

“ γὰρ ἔτι μᾶλλον ἔσται καταμαθεῖν ὅτε καὶ τὴν πολι- 

ο διαλαβεῖν ἃ . διαβαλεῖν. Υ ἐκιδείξαιεν} ἐπιδείξαιμεν Ὁ. 
—— g. εἰ γάρ. 2. περαίνειν καὶ λέγειν G. vulg. 
4 πεπονθότες ἃ. Ἵ ᾿ς λέγειν καὶ περαίνειν. 
τ καὶ λόγον] Acesserunt 6 G 8. διετέλεσαν ---- δεδηλώκαμεν G 
5. φαραγεγενημένοι G. vulg. πα- vulg. διετελέσ. αι 

βαγιγνομενοι. 
τ οὔτ᾽ αὖ7 ἃ οὐδεχοοίοτό sunt πολιτεύεσθαι, καλῶς. 

in G. ς γὰρ ἔτι μᾶλλον G. vulg. γὰρ 
ἃ ἀντιλέγοντας] ἀντιλέγοντα ἃ. μᾶλλον. 
x ἂν αὐτοὺς G. vulg. αὐτοὺς ἄν. 

Α83 



458 ΓΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Οοκ. ΧΙ]. 

τείαν εἶχον ἡμῶν οἱ πρόγονοι βελτίω τῶν ἄλλων καὶ σω- 

φρονεστέραν, καὶ προστάταις καὶ συμβούλοις ἐχρῶντο d 
164 τοιούτοις “ οἵοις χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας. Οὐ μὴν οὐδὲ ταῦ- 

τά μοι πρότερον λεκτέον ἐστί, πρὶν ἂν μικρὰ προεΐπω 

περὶ αὐτῶν. ἣν γὰρ ὑπεριδὼν τὰς ἐπιτιμήσεις τὰς τῶν 
οὐδὲν ἄλλο ποιέϊν ἢ τοῦτο δυναμένων ἐφεζής διηγῶμαι 

περί τε τῶν ἄλλων τῶν πεπραγμένων καὶ τῶν ἐπιτηδευ- 
μάτων τῶν περὶ τὸν πόλεμον, οἷς οἱ πρόγονοι χρώμενοι 
τῶν τε βαρβάρων περιεγένοντο καὶ παρὰ τόϊς Ἕλλησιν 
εὐδοκίμησαν, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ φήσουσί τινές με διεξιέ.ς 
γα! τοὺς νόμους οὺς Λυκοῦργος μὲν ἔθηκε, Σπαρτιᾶται δ᾽ 

165 αὐτοῖς. χρώμενοι τυγχάνουσιν. ἐγὼ δ᾽ ὁμολογῶ μὲν ἐρέϊν 
πολλὰ τῶν “ ἐκέ! καθεστώτων, οὐχ ὡς Λυκούργου τι τού- 

τῶν εὑρόντος ἤ διωνοηθέντος, ἀλλ᾽ ὡς μεμησαμένου τὴν δὲ- 265 

οἴκησιν ὡς δυνατὸν ἄριστα τὴν τῶν προγόνων τῶν ἡμετέ. 
ρῶν, καὶ τήν τε δημοκρωτίαν καταστήσαντος παρ αὐτόϊς 

166 τὴν ἀριστοκρατία, μεμιγμένην, ἥπερ ἦν παρ᾿ ἡμῖν, καὶ 

τὰς ἀρχὰς οὐ κληρωτὰς ἀλλ᾽ αἱρετὰς ποιήσαντος, καὶ 

τὴν τῶν γερόντων αἵρεσιν τῶν ἐπιστατούγτων ἅπασι τοῖς 
πράγμασι μετὼ τοσαύτης σπουδῆς ποιέῖσθαι γομοθετή- 
σάντος, μεθ᾿ ὅσης πέρ φάσι καὶ τοὺς ἡμετέρους περὶ τῶν 
εἰς ΓΆρειον πάγον ἀναβήσεσθαι μελλόντων, ἔτι δὲ καὶ 

τὴν δύνωμιν αὐτοῖς περιθέντος τὴν αὐτήν, ἥνπερ ἤδει καὶ 

τὴν βουλὴν ἔχουσαν τὴν παρ ἡμῖν. 

167) - Ὅτι μὲν οὖν τὸν αὐτὸν τρόπον τἀκεῖ καθέστηκεν ὥσπερ 

εἶχε τὸ παλαιὸν καὶ τὰ παρ ἡμῖν, παρὼ πολλῶν ἶ ἔσται 

ΟΝ ΟΝ .... 

πυθέσθαι τοῖς εἰδέναι βουλομένοις" ὡς δὲ καὶ τὴν ἐμπει- 
7 X ᾿ ἘΝ 7, ᾽ 7 ", » δ᾽ »" 

ρίαν τὴν περὶ τὸν πόλεμον οὐ πρότερον ἤσκησαν οὐδ᾽ ἄμει- 

ἃ οἵρις Ἠ. Woltus: libri οἵους. θεστώτων ἐκεῖ. 
“ ἐκεῖ καθεστώτων G. vulg. κα- Γ ἔσται, Ο. vulg. ἐστι. 
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νον ἐχρήσαντο Σπαρτιώται τῶν ἡμετέρων, ἐκ τῶν ἀγώνων ς 
καὶ τῶν ὅ πολέμων τῶν ὁμολογουμένων γενέσθαι κατ᾽ 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον οὕτως οἶμαι σαφῶς ἐπιδείξειν, " ὥστε 
μήτε τοὺς ἀνοήτως λωκωνίζοντας ἀντειπεῖν δυνήσεσθαι 

τοῖς ῥηθεῖσι, μήτε ἱ τοὺς τὼ ἡμέτερα ἅμα τε θαυμάζοντας 
168 καὶ βασκαίνοντας καὶ μιμεῖσθαι γλιχομένους. ποιήσο- 

μαι δὲ τὴν ἀρχὴν τῶν λεχβησομένων ἀκοῦσαι μὲν ἴσως 
τισὶν ἀηδῆ, ῥηθῆναι δ᾽ οὐκ ἀσύμφορον. Εἰ γάρ τις φαίη 

"τὼ πόλεε τούτω πλείστων ἀγαβῶν αἰτίας γεγενῆσθαι d 

τοῖς Ἕλλησι καὶ μεγίστων κακῶν μετὼ τὴν Ξέρξου στρα- 
τείαν, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἀληθὴ δόξειεν ἂν λέγειν τοῖς 

169l εἰδόσι τι περὶ τῶν τότε γεγενημένων. ἠἡγωνίσαντό τε γὰρ 
ὡς δυνατὸν ἄριστα πρὸς τὴν ἐκείνου δύναμιν, ταῦτά τε 
w πράξασαι, προσῆκον αὐταῖς καὶ περὶ τῶν ἐχομένων 
βουλεύσασθαι καλῶς, εἰς τοῦτ᾽ ἦλθον οὐκ ἀνοίας ἀλλὰ ς 

7, * Ν * * 2 Ν 
μανίας, ὥστε πρὸς μὲν τὸν ἐπιστρατεύσαντα καὶ ουλη- 

θέντα τὼ μὲν πόλεε τούτω παντάπασιν ἀνελεῖν, τοὺς δ᾽ 
I70 ἄλλους Ἕλληνας καταδουλώσασθαι, πρὸς μὲν τὸν τοιοῦ- 

᾿ « ͵ ΠῚ ἈΝ ⸗ “ JF * * 9— 

τον, κρωτήσασαι ῥωδίως " ἂν αὐτοῦ καὶ κατὰ γῆν καὶ 
κατὼ θάλατταν, εἰρήνην εἰς ἅπαντα “ συνεγράψναντο τὸν 

7 “ Ν ⸗ 4 - ΄ — * 

χρόνον ὥσπερ πρὸς εὐεργέτην γεγενημένον, φθονήσασαι δὲ 266 
ταῖς ἀρεταὶς ταῖς ἢ αὑτῶν, εἰς πόλεμον καταστάσαι 

πρὸς ἀλλήλας καὶ φιλονεικίαν, οὐ πρότερον ἐπαύσαντο 
σφᾶς τε αὐτὰς ἀπολλύουσαι: καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλλη- 

ω ) ᾿ ͵΄ — ἃ τυ τὰ Ν ͵΄ ͵΄ 
νάς, πρὶν κύριον ἐποιήσαντο τὸν κοινὸν ἐχθρὸν τήν τε πόλιν 

Β πολέμων τῶν ὁμολογουμένων Ὁ. 1 εἰδόσι τι G. ceteri εἰδόσι τισί, 
* πολέμων καὶ τῶν ὡμολογημέ- πὶ ᾳράξασαι ΕΝ α. 

Ὁ ἀν] om. 
τΑνρω — ——— —— 

rode τὰ ἡμέτερα ἅμα G. vulg. vulg. τὸν χρόνον συνεγράψαντο. 
τος ὅμα. Ρ αὑτῶν Θ. νυΐᾳ. ἑαυτῶν. 

Κ τὼ πόλεε τούτω G. vulg. τὰ 1 σφᾶς τε αὐτὰς G. ceteri σφᾶς 
πόλεε ταύτα. αὐτούς. 

444 
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τὴν ἡμετέραν εἰς τοὺς ἐσχάτους καταστῆσαι κινδύνους 

διὰ τῆς δυνάμεως τῆς Λακεδαιμονίων, καὶ πάλιν τὴν 
171 ἐκείνων διὼ τῆς πόλεως τῆς ἡμετέρας. καὶ τοσοῦτον ἀπο- 

λειφθέντες τῆς τοῦ βαρβάρου φρονήσεως, οὔτ᾽ ἐν ἐκείνοις Ὁ 
τοῖς χρόνοις ἤλγησαν ἀξίως ὧν ἔπαθον οὐδ᾽ ὡς προσῆκεν 

αὐτούς, οὔτε νῦν αἱ μέγισται τῶν 'Ἑλληνίδων πόλεων 
αἰσχύνονται διακολωκευόμεναι πρὸς τὸν ἐκείνου πλοῦτον, 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν ̓ Αργείων καὶ Θηβαίων Αἴγυπτον αὐτῷ συγ- 

κατεπολέμησεν, ἵν ὡς μεγίστην ἔχων δύνωμιν ' ἐπιβου- 
᾿Δλεύῃ τοῖς Ἕλλησιν, ἡμεῖς δὲ καὶ Σπαρτιᾶται, —⸗ 

χίας, ἡμῖν ὑπαρχούσης, ἀλλοτριώτερον ἔχομεν πρὸς ἡμᾶς 
αὐτοὺς ἢ πρὸς οὺς * πολεμοῦντες τυγχάνομεν. ς 

172 σημεῖον δ᾽ οὐ μικρόν᾽ " κοινῇ μὲν γὰρ οὐδὲ περὶ ἑνὸς πρά- 
γμῶατος βουλευόμεθα, χωρὶς δ᾽ ἑκάτεροι πρέσβεις πέμ- 

πόμεν ὡς ἐκέϊνον, ἐλπίζοντες, ὁποτέροις ἂν οἰκειότερον 

" διατεθῇ, κυρίους τούτους γενήσεσθαι τῆς ἐν τὸς Ἑλλησὶ 

πλεονεξίας, κωκῶς εἰδότες ὡς τοὺς μὲν θεραπεύοντας αὑ- 
τὸν ὑβρίζειν εἴθισται, πρὸς δὲ τοὺς " ἀντιταττομένους καὶ 
καταφρονοῦντας τῆς ἐκείνου δυνάμεως ἐκ παντὸς τρόπου ἃ 
διαλύεσθα; πειρώτῶι τὰς διαφοράς. 

173 Ταῦτα δὲ διῆλθον οὐκ ἀγνοῶν ὅτι λέγειν τινὲς τολμή- 

σουσιν ὡς ἔξω τῆς ὑποθέσεως τοῖς λόγοις τούτοις ἐχρη- 
σώμην. ἐγὼ δ᾽ οὐδέποτ᾽ ἂν οἵἴμαι [τόϊς προειρημένοις ἢ 
—— λόγους ῥηθῆναι τούτων, οὐδ᾽ εξ ὧν ἄν τις 

cpoy ἐπιδείξειε τοὺς προγόνους ἡμῶν φρονιμεωτέρους 
ὄντως 5* τῶ μέγιστα τῶν τήν τε πόλιν τὴν ἡμετέραν 

καὶ τὴν Σπαρτιατῶν μετὼ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Ξέρξην 

r ἐπιβουλεύῃ G. vulg. ἐπιβου- u ἀντιταττομένους G. ceteri ἀν- 
λεύοι. τιπραττομένους. 

δ κορῆῇ μὲν γὰρ G. vulg. κοινῇ ΣΧ. οἰκειοτέρους λόγους G. νυΐρ. οἰ- 
γάρ. κειοτέρους ἂν λόγους, 

ἐ διωτεθῇ G. vulg. διατεθείη. 

ΨΥ 



Ρ. 267. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. —1 

174 διοικησάντων. αὗται μὲν γὰρ ἂν φανεῖεν, 7 ἐν ἐκείνοις "τες 
τὸῖς " χρόνοις πρὸς μὲν τοὺς βαρβάρους εἰρήνην ποιησά- 
μεναι, "σφᾶς δ᾽ αὐτὰς καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἀπολ- 

λύουσαι, “νῦν τε τῶν μὲν Ἑλλήνων ἄρχειν ἀξιοῦσαι, χ67 
πρὸς δὲ [τὸν] βασιλέω πρέσβεις πέμπουσαι περὶ φιλίας 
καὶ συμμαχίας οἱ δὲ τότε τὴν πόλιν οἰκοῦντες οὐδὲν 

175 τούτων ἔπραττον, ἀλλὼ “πᾶν τοὐναντίον" τῶν μὲν γὰρ 

δογμένον ἦν ὥσπερ τοῖς ' εὐσεβέσι τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀνώ- 
κειμένων, τῶν δὲ πολέμων ὑπελώμβανον ἀναγκαιότατον 
δ μὲν εἶναι καὶ δικαιότατον τὸν μετὰ πάντων ἀνθρώπων Ὁ 
πρὸς τὴν ἀγριότητα " τὴν τῶν θηρίων ' γιγνόμενον, δεύτερον 
δὲ τὸν μετὰ τῶν Ελλήνων πρὸς τοὺς βαρβάρους τοὺς καὶ 
φύσει πολεμίους ὄντας καὶ πάντα τὸν χρόνον ἐπιβουλεύ- 

τγόοντας ἡμῶν. Τοῦτον δ᾽ εἴρηκα τὸν λόγον οὐκ αὐτὸς εὑ- 

ρών, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων συλλογισάμενος. 

ὁρῶντες γὰρ τὰς μὲν ἄλλας πόλεις -ἐν πολλοῖς κακοῖς 
καὶ πολέμοις καὶ ταρωχαὶς οὔσας, τὴν δ᾽ αὑτῶν μόνην ς 

καλῶς ἢ διοικουμένην, οὐχ, ἡγήσαντο δὲϊν τοὺς ἄμεινον τῶν 

ἄλλων φρονοῦντας καὶ πράττοντας ἀμελεῖν οὐδὲ περιορῶν 

τὰς τῆς αὐτῆς συγγενείας μετεχούσας ἀπολλυμένας, 

ἀλλὼ σκεπτέον εἶναι καὶ πρακτέον ὅπως ἁπάσας ἀπαλ- 
177 λάξουσι τῶν κακῶν τῶν παρόντων. ταῦτα δὲ διανοηθέντες 

τῶν μὲν ' ἧττον νοσουσῶν πρεσβείαις καὶ λόγοις ἐξαιρεῖν 

y ἐν — G. ceteri —— τῶν Ἑλλήνων. 
sitione carent. 9 πᾶν] Accessit e G. 

2 τε ante τοῖς om. G. Γ εὐσεβέσι) εὐσεβεστάτοις G. 
τ δὲ χρόνοις} χρόνοις ἡμῖν G. 8 μὲν εἶναι καὶ G. vulg μὲν καί. 

Ὁ σφᾶς δ᾽ αὐτὰς καὶ τὰς ἄλλας δ τὴν τῶν] τῶν α. 
πόλεις} σφᾶς αὐτὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἱ γιγνόμενον (ἃ. ceteri γενόμενον. 
Ἕλ 4. Κ διοικουμένην G. vulg οἰκουμένην 

“ γῦν τε] νῦν δὲ G. 1 ἧττον νοσουσῶν G. ceteri ἧττό- 
ὁ τῶν μὲν Ἑλλήνων G. vulg. νων οὐσῶν. 
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ἐπειρῶντο τὰς διαφοράς, εἰς δὲ τὰς μᾶλλον στασιαζού- 
σας ἐξέπεμπον τῶν πολιτῶν τοὺς μεγίστην παρ᾽ αὐτοῖς d 
δόξαν ἔχοντας, οἱ περί τε τῶν παρόντων " πραγμάτων 

αὐταῖς συνεβούλευον, καὶ συγγιγνόμενοι τοῖς τε μὴ δὺ- 

γωμένοις ἐν ταῖς αὑτῶν " ζῆν καὶ τοῖς χεῖρον γεγονόσιν 
ψ' « 7 7 ΩΣ « ,» κα Ν * 7 

ὧν οἱ γομοί προστώττουσιν, οἰπτερ ὡς ἔπι τὸ πολυ λυμαΐ- 

roros τὼς πόλεις, ἔπειθον μεθ᾽ αὑτῶν στρατεύεσθα: καὶ 
7 * 0 * ⸗ J ΄ 

178 βίον ζητεῖν βελτίω "“ τοῦ παρόντος. πολλῶν δὲ γιγνομέ- ε 

νων τῶν ταῦτω βουλομένων καὶ πειβομένων, στρατόπεδα 

συνιστώντες ἐξ αὐτῶν, τούς τε τὰς νήσους κατέχοντας 
τῶν βαρβάρων καὶ τοὺς ἐφ᾽ ἑκατέρας τῆς ἡπείρου τὴν 

* 2 7 J 

παραλίαν κατοικουντῶς καταστρεφόμενοι, καὶ πάντας 

Ρεκβαλόντες, τοὺς μάλιστα βίου. δεομένους τῶν Ἑλλή- 
τγφνων κατῴκιζον. καὶ ταῦτα πράττοντες καὶ τόϊς ἄλλοις χ68 

« ͵7 η͵ Ψ " ΄ Ν, 

ὑποδεικνύοντες διετέλουν, ἕως ἤκουσαν Σπαρτιάτας τὰς 
* Ν ᾽ ΄ 4 ͵7 “ 7 

πόλεις τὰς ἐν Πελοποννήσῳ ἣ κατοικούσας, ὥσπερ εἶπον, 
ὑφ᾽ "αὑτοῖς πεποιημένους" μετὼ δὲ ταῦτα τοῖς ἰδίοις 

ἠναγκάζοντο προσέχειν τὸν γοῦν. 
180 Τί οὖν ἐστὶ τὸ συμβεβηκὸς ἀγαθὸν ἐκ τοῦ πολέμου 

τοῦ. περὶ τὰς ἀποικίας καὶ πραγματείας : ; τοῦτο γὰρ 
οἶμαι μάλιστα ποθεῖν ἀκοῦσαι τοὺς πολλούς. τοῖς μὲν 

Ἕλλησιν ἢ εὐπορωτέροις γενέσθαι τὰ περὶ τὸν βίον καὶ Ὁ 
μῶλλον ὁμονοεῖν τοσούτων τὸ πλῆθος καὶ τοιούτων ἀἄν- 

θρώπων ἀπαλλαγεῖσι, τοῖς δὲ βαρβάροις ἐκπίπτειν ἐκ 
τῆς αὑτῶν καὶ φρονεῖν ἔλαττον ἢ πρότερον, τοῖς δ᾽ αἰτίοις 

τ ᾳῳρωγμάτων αὐταῖς ΕΑ. vulg. λοντες. 
παρ᾿ αὐταῖς πραγμάτων. 4 κατοικούσας α΄, vulg. κατῳ- 

Ὁ ζῇν καὶ G. vulg. ζῇν πατρίσι κισμένας. 
καί. τ αὑτοῖς G. vulg. αὑτούς. 

9. τοῦ παρόντος G. vulg. τοῦ νῦν 5. εὐπορωτέροις G. libri εὐπορωτέ- 
παρόντος.- ovq. 

Ρ ἐκβαλόντες G. vulg. ἐκβάλ- 

ἣν ΟΝ νι ὦ ς΄. . « 
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τούτων γεγενημένοις εὐδοκιμεέϊν " καὶ δοκεῖν διπλασίαν 
πεποιηκέναι * Ἑλλάδα τῆς ἐξ ἀρχῆς συστάσης. 

ι8ι Μέϊζον μὲν οὖν " εὐεργέτημα. τούτου καὶ κοινότερον τοῖς 

Ἕλλησι γεγενημένων παρὼ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων 
οὐκ ἂν δυναίμην ἐξευρεῖν" οἰκειότερον δὲ τῇ περὶ τὸν πόλε- ο 
μὸν ἐπιμελείῳ καὶ δόξης οὐκ ἐλάττονος ἄξιον καὶ πᾶσι 

182" φανερώτερον ἴσως ἕξομεν εἰπεῖν. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ἢ 
“τίς οὐκ ἀκήκοε τῶν τρωγωδοδιδασκάλων Υ Διονυσίοις, 
τὰς ᾿Αδράστῳ γενομένας ἐν " Θήβαις συμφοράς, ὅτι κα- 
τάγειν βουληθεὶς τὸν Οἰδίπου μὲν υἱὸν αὑτοῦ δὲ κηδεστὴν 

παμπληθεῖς μὲν ᾿Αργείων ἀπώλεσεν, ἅπαντας δὲ τοὺς 
λοχαγοὺς ἐπεῖδε διαφθαρέντας, αὐτὸς δ᾽ ἐπονειδίστως. 
σωθείς, ἐπειδὴ σπονδῶν οὐχ οἷός τ᾽ ἦν τυχεῖν οὐδ᾽ ἀνελέ. d 

183 σθαι τοὺς τετελευτηκότας, ἱκέτης γενόμενος τῆς πόλεως, 
ἔτι Θησέως αὐτὴν διοικοῦντος, ἐδέτο μὴ " περιιδεῖν τοιού- 

τους ἄνδρας ἀτώφους γενομένους μηδὲ παλαιὼν ἔθος καὶ 
πάτριον νόμον καταλυόμιενον, ᾧ πάντες ἄνθρωποι χρώμε- 
γοι διατελοῦσιν οὐχ ὡς ὑπ᾽ ἀνθρωπίνης, κειμένω φύσεως, 

— ὡς ὑπὸ ——** προστεταγμένῳ δυνάμεως. ὧν 

ἀκούσας οὐδένα Χρόνον "ἐπισχὼν ὁ δῆμος ἔπεμψε πρεσ-- ὁ 
βείαν εἰς Θήβας, περί τε τῆς ἀναιρέσεως συμβουλεύσον- 
τας᾿ αὐτοῖς ὁσιώτερον βουλεύσασθαι καὶ τὴν. ἀπόκρισιν 

. ψομιμωτέραν ποιήσασθαι τῆς πρότερον “ γενομένης, κἀκεῖνο 
ὑποδεξοντας, ὡς ἡ πόλις Ν οὐκ ἐπιτρέψει παρα- 

βαίνουσι τὸν νόμον τὸν κοινὸν ἃ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. 

ὑ καὶ δοκεῖν διπλασίαν G. vulg. : Θήβαις G. . Θηβαίοις. 
καὶ διπλασίαν. ἃ περιιδεῖν G. , παριδεῖν, 

ὁ εὐεργέτημα τούτου καὶ G. vuls. Ὁ ἐπισχὼν ὃ δῆμος ἔπεμψε Ε. 
εὐεργέτημα καί. vulg. ἐπισχὼν ἔπεμψε. 

Ὑ φανερώτερον G. νυ]ε;. φανερόν. ὠ  ῴἝ“ γενομένης G. vulg. γεγενημένης. 
Υ Διονυσίοις G. vulg. ἐν Διονυ- d ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων G. δεν κα 

σίοις. ἁπάντων ἙἭ λλήνων. 
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185* ὧν ἀκούσαντες οἱ κύριοι τότε ὄντες Θηβῶν οὐχ, ' ὁμοίως τός 

ἔγνωσαν οὔτε ταῖς δόξαις αἷς ἔχουσί τινες περὶ αὐτῶν, 
οὔθ᾽ οἷς ἐβουλεύσαντο πρότερον, ἀλλὰ μετρίως περὶ αὖ- 
τῶν τε διαλεχθέντες καὶ τῶν ἐπιστρατευσάντων κατηγο- 
ρήσαντες ἔδοσαν τῇ πόλει τὴν ἀναίρεσιν. 

ι86 Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με ἀγνοεῖν ὅτι " τἀναντία " τυγχάνω 
λέγων οἷς ἐν τῷ Πανηγυρικῷ λόγῳ φανείην ἂν περὶ τῶν 
αὐτῶν τούτων γεγραφώς" ἀλλὼ γὰρ οὐδένω νομίζω τῶν Ὁ 
ταῦτω συνιδεῖν ἂν δυνηθέντων τοσαύτης ἀμαθίας εἶναι καὶ 

φθόνου μεστόν, ὅστις οὐκ ἂν ἐπαινέσειέ με καὶ σωφρο- 

γεῖν ἡγήσαιτο τότε μὲν ἐκείνως νῦν δ᾽ οὕτως διωλεχβέντα 
187 περὶ αὐτῶν. περὶ μὲν οὖν τούτων οἶδ᾽ ὅτι καλῶς γέγρα- 

φώ καὶ συμφερόντως᾽ ὅσον δ᾽ "ἡ πόλις ἡμῶν διέφερε 

τὼ περὶ τὸν πόλεμον κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν χρόνον (τοῦτο γὰρ 

ἀποδεῖξαι, βουλόμενος διῆλθον τὰ γενόμενα Θήβησιν), 

ἡγοῦμαι τὴν πρᾶξιν ἐ ἐκείνην ἅπασι σαφῶς δηλοῦν τὴν τὸν ο 

μὲν βασιλέα τῶν ᾿Αργείων ̓ ἀναγκάσασαν ἱκέτην γενέ. 

— τῆς πόλεως τῆς ἡμετέρας, τοὺς δὲ κυρίους ὄντας 
Θηβῶν οὕτω διαθέϊσαν, ὥστε ἑλέσθαι μᾶλλον αὐτοὺς 

ἐμμεῖναι τοῖς λόγοις τόςς ὑπὸ τῆς πόλεως Ἂπε σιν 

ἢ τόϊς νόμοις τὸῖς ὑπὸ τοῦ δαιμονίου κατασταθεέϊσιν᾽ ὧν 
οὐδὲν ἂν οἵω τ᾽ ἐγένετο διοικῆσαι κατὼ τρόπον ἡ πόλις 

ἡμῶν, εἰ “μὴ καὶ τῇ —— — πολὺ διήνεγκε ἃ 
τῶν ἄλλων. 

ι89 Ἔχων δὲ πολλὰς καὶ καλὰς " πράξεις περὶ τῶν προ- 

e ὧν ἀκούσαντες οἱ κύριοι τότε ἵ με G. vulg. ἐμέ. 
ὄντες Θηβῶν G. vulg. ἀκούσαντες Κ ἡ πόλις ἡμῶν G. vulg. ἡμῶν 
δ᾽ οἱ τότε κύριοι Θηβαίων ὄντες. ἡ πόλις. 
οὐ ἢ ὁμοίως} Fortasse legendum 1 Θηβῶν) Θηβαίων G. 
ὅμοια. 0 m πεμφθεῖσιν G. vulg. ἐκπεμ.- 

Β τἀναντία) τἀναντία τῇ πόλει G. φθεῖσιν. 
h τυγχάνω λέγων G. vulg. λέ- 5 πράξεις περὶ G. τον. πράξεις 

γῶν τυγχάνω. . καὶ περί. 
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γόνων εἰπεῖν, σκοποῦμαι τίνα τρόπον διαλεχθῶ περὶ αὐὖ- 
. τῶν. μέλει γάρ μοι τούτων μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων" τυγ- 
χάνω γὰρ ὧν περὶ τὴν ὑπόθεσιν ἣν ἐποιησάμην “ τελευ- 
ταίαν, ἐν ἧ προεῖπον ὡς ἐπιδείξω τοὺς προγόνους ἡμῶν 

ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ταῖς μάχαις πλέον διενεγκόντας 
190 Σπαρτιατῶν ἢ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ἔσται δ᾽ ὁ λόγος ς 

παράδοξος μὲν τοῖς πολλοῖς, ὁμοίως δ᾽ ἀληθὴς τοὺς ἄλ- 

λοις. ἄρτι μὲν οὖν ἡπόρουν Ρ ποτέρων διεξίω πρότερον τοὺς 
κινδύνους καὶ τὰς μάχας, 4 τὰς “Σπαρτιατῶν ἢ τὰρ. τῶν 
ἡμετέρων" γῶν δὲ ——— λέγειν τὰς ἐκείνων, ἵν ἐν 

ταῖς καλλίοσι καὶ δικαιοτέραις καταλύω τὸν λόγον τὸν 
περὶ τούτω. : 

1901. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ Δωριέων οἱ στρατεύσαντες εἰς Πελοπόν- 270 

νησον τριχὼ διείλοντο ' τὰς πόλεις καὶ τὰς χώρας ἀφεί- 
Aorro τοὺς δικαίως κεκτημένους, οἱ μὲν Αργος λαχόντες 
καὶ Μεσσήνην “παραπλησίως διῴκουν τὼ σφέτερ᾽ αὐτῶν 

τοὺς ἄλλοις Ἕλλησι, τὸ δὲ τρίτον μέρος αὐτῶν, οὺς κω- 

λοῦμεν γὺν Λακεδαιμονίους, στασιάσαι μέν φασιν αὐ- 

τοὺς οἱ, "τἀκείνων ἀκριβοῦντες ὡς οὐδένας ἄλλους τῶν 
195 Ἑλλήνων, περιγενομένους δὲ τοὺς μεῖζον τοῦ πλήθους Ὁ 

φρονοῦντως οὐδὲν τῶν αὐτῶν βουλεύσασθαι περὶ τῶν συμ- 
βεβηκότων τοὶς τοιαῦτω διαπεπραγμένοις" τοὺς μὲν γὰρ 
ἄλλους συνοίκους ' ἔχειν ἐν τῇ πόλει τοὺς στασιάσαντας 

᾿ καὶ " κοινωνοὺς ἁπάντων πλὴν τῶν " ἀρχῶν καὶ τῶν 5 τι- 

(193 μῶν" οὺς οὐκ εὖ φρονεῖν " ἡγεῖσθαι Σπαρτιατῶν τοὺς νοῦν 

δ τελευταίαν G. vulg. τὸ τε- ἃ κριγωνοὺς ἀπάντών G. vulg. 
λευταῖον. — — 

Ρ ποτέρων α΄. vulg. πότερον. Χ ἀρχῶν G. ceteri ἀρχόντων. 
4 τὰς Σταρτιατῶν Ὁ; ψυϊρ; τὰς ΟΥ τιμῶν οὺς οὐκ εὖ G. vulg. τι- 

τῶν Σπαρτιατῶν. μῶν μετέχειν αὐτοὺς οὐκ ἄν. 
ς πὰς πόλεις] τάς τε πόλεις α. 2 ἡγεῖσθαι Σπαρτιατῶν G. ce- 
— vulg. τὰ ἐκείνων. τοῦ ἡγεῖσθαι εἰκὸς (νεὶ εἰ μὴ) 
τ ἔχειν ἐν τῇ G. vulg. ἔχειν τῇ. ἐκρίθη Σπαρτιατῶν. 

2 
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ἔχοντας, εἰ νομίζουσιν ἀσφαλῶς πολιτεύεσθαι μετὰ τού- 
τῶν οἰκοῦντες, περὶ οὺς τὼ μέγιστα τυγχάνουσιν ἐξημαρ- ς 
τηκότες᾽ αὐτοὺς δ᾽ οὐδὲν τούτων ποιεῖν, ἀλλὰ παρὼ σφί- 
σι μὲν αὐτοῖς ἰσονομίαν καταστῆσαι καὶ δημοκρατίαν 
τοιαύτην, δΐαν περ χρὴ τοὺς μέλλοντας ἅπαντα τὸν χρό- 

γον ὁμονοήσειν, τὸν δὲ δήμον περιοίκους ποιήσασθαι, " κα- 

ταδουλωσαμένους αὐτῶν τὰς ψυχὰς οὐδὲν ἧττον ἢ τὰς 

194 τῶν οἰκετῶν ταῦτα δὲ πράξαντας τῆς χώρας, ἧς προσ- 
ἥκεν ἶσον ἔχειν ἕκαστον, αὐτοὺς μὲν λαβεῖν ὀλίγους ὄντας 
οὐ μόνον τὴν ἀρίστην, ἀλλὼ καὶ τοσαύτην ὅσην οὐδένες ἃ 

τῶν Ἑλλήνων ἔχουσι, τῷ δὲ πλήθει τηλικοῦτον ἀπονέϊμαι 

μέρος τῆς χειρίστης ὥστ᾽ ἐπιπόνως ἐργαζομένους μόλις 

105 ἔχειν τὸ καθ᾽ ἡμέραν᾽ μετὰ δὲ ταῦτα διελόντας τὸ πλήη- 
θοὸς αὐτῶν ὡς οἷόν τ᾽ ἥν " εἰς ἐλαχίστους εἰς τόπους “ κατοι- 
κίσαι μικροὺς καὶ πολλούς, ὀνόμασι μὲν προσαυγορευό- 
μένους ὦ ὡς πόλεις. οἰκοῦντας, τὴν δὲ δύναμιν ἔ ἔχοντας ἐλάτ- 

τω τῶν δήμων τὴν παρ ἡμῖν ἁπάντων δ᾽ ἀπεστερήσαν- 

τὰς αὐτοὺς ὧν ὁ προσήκει μετέχειν τοὺς ἐλευθέρους, τοὺς 

τοό πλείστους ἐπιθεῖναι τῶν κινδύνων αὐτοῖς" “ ἔν τε γὰρ ταῖς e 
στρατείαις, αἷς ᾿ἡγέται βασιλεύς, ξ κατ᾽ ἄνδρα συμ- 471: 

παρατάττεσθαι σφίσιν αὐτόϊς, ἐνίους δὲ καὶ τῆς " πρώ- 

τῆς τάττειν, ἐάν τέ ' ποι δεῆσαν αὐτοὺς ἐκπέμψαι κ βοή- 

θείαν φοβηθῶσιν ἢ τοὺς πόγους ἢ τοὺς κινδύνους ἢ τὸ πλῆ- 

θος τοῦ χρόνου, τούτους ' ἀποστέλλειν προκινδυνεύσοντας 

" του νι ἃ καταδουλωσαιένους Ὁ. ceteri συμκαβατάξτεσθαι. 
καταδουλωσαμένων. Ὁ πρώτης τάττειν G. vulg. πρώ- 

Ὁ εἰς ἐλαχίστους εἰς τόπους G. τῆς φάλαγγος ἡροῦντο προτάττειν. 
vulg. εἰς ἐλάχιστον τόπον. i ποι Coraës: libri που. 

ς κατοικίσαι. ceteri κατοικεῖσθαι. Κ᾿ βοήθειαν φοβηθῶσιν G. vulg. 
d φροσήκει G. vulg. προσῆκε. βοήθειαν ἵνα βοηθῶσιν. 
εἰ ἔν τε γὰρ G. vulg. ἐν γάρ. ' ἀποστέλλειν G. vul. ἀποστέλ- 
Γ ἡγεῖται G. vulg. ἡγεῖτο. λειν ἤθελον. 
ξ κατ᾽ ἄνδρα συμπαρατάττεσθαι ᾿- — προκινδυνεύ- 

G. vulg. κατ᾽ ἄνδρα ἠνάγκαζον σαντας G. 
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197 τῶν ἄλλων. καὶ τί δὲ μακρολογεῖν " ἁπάσας διεξιόντα 
τὰς ὕβρεις τὰς περὶ τὸ πλῆθος γιγνομένας, ἀλλὰ μὴ τὸ Ὁ 
μέγιστον εἰπόντω τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆναι τῶν ἄλλων; 

τῶν γὰρ οὕτω μὲν ἐξ ἀρχῆς δεινὰ πεπονθότων, ἐν δὲ τοῖς 
παροῦσι καιροῖς χρησίμων ὄντων, ἔξεστι τοῖς ἐφόροις 

9 ἀκρίτους ἀποκτεῖναι τοσούτους ὁπόσους ἂν βουληθῶσιν" 
ἃ τοῖς Ῥἄλλοις Ἕλλησιν οὐδὲ τοὺς πονηροτάτους τῶν οἰ- 

κετῶν ὅσιόν ἐστι μιαιφονεῖν. 
198 Τούτου δ᾽ ἕνεκα περὶ τῆς οἰκειότητος καὶ τῶν ἡμαρτη- 

μένων εἰς αὐτοὺς διὼ πλειόνων δίιηλθον, ἵν᾽ ἔρωμα: τοὺς 

ἀποδεχομένους ἁπάσας τὰς Σπαρτιατῶν πράξεις, εἰ καὶ ς 
ταύτας ἀποδέχονται, καὶ τὰς μάχας “ εὐσεβεῖς εἶναι 
νομίζουσι καὶ καλὰς τὰς πρὸς τούτους γεγενημένας. 

199 ἐγὼ ἱμένεγὰβ' ἡγῶμαι “μεγάλως μὲν αὐτὰρ γεγενησθαι 
καὶ δεινὰς καὶ πολλῶν αἰτίας τοῖς μὲν ἡττηθεῖσι κακῶν 

τοῖς δὲ κατορρώσασι λημμάτων, ὧνπερ ἕνεκα πολεμοῦν- 
τες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦσιν, οὐ μὴν " ὁσίας οὐδὲ 
καλὰς οὐδὲ πρεπούσας τοῖς ἀρετῆς ἀντιποιουμένοις, μὴ 
τῆς ἐπὶ τῶν τεχνῶν ὀνομαζομένης καὶ πολλῶν ἄλλων, 

ἀλλὰ τῆς τοῖς καλοῖς κἀγαθοὶς τῶν ἀνδρῶν ἐν ταῖς ψυ- ἃ 

χαῖς μετ᾽ εὐσεβείας καὶ δικαιοσύνης " ἐγγιγνομένης, 
200 περὶ ἧς ἅπας ὁ λόγος ἐστίν. ἧς ὀλιγωροῦντές τινες ἐγ- 

κωμιάζουσι τοὺς πλείω τῶν ἄλλων ἡμαρτηκότας, καὶ 
οὐκ αἰσθάνονται τὰς διανοίας ἐπιδεικνύντες τὰς σφετέρας 
αὐτῶν, ὅτι κἀκείνους ἂν ἐπαινέσειαν τοὺς πλείω μὲν 

κεκτημένους τῶν ἱκανῶν, ἀποκτεῖναι δ᾽ ἂν ᾿ τολμήσαν- 

" ἁπάσας G. vulg. πάσας. vulg. εἶναι νομίζουσι. 
ο —— γγαρὰν G. vulg. τ ὁσίας] ὁσίους G. 

ἡ ἐγγιγνομένης G. vuls. γιγνο- 
Ρ ἄλλοις Ἕλλησιν G. vulg. τοῖς μέης. 

Ἕλλησι τοῖς ἄλλοις. t τολμήσαντας] τολμήσωντας G. 
4 εὐσεβεῖς εἶναι νομίζουσι καὶ G. 
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τας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς "ἑαυτῶν καὶ τοὺς ἑταίρους καὶ 
᾿, * " Ἀ ᾽ 7 * “ἤ Ν * 

τοὺς κοινωνοὺς ὥστε καὶ τἀκείνων λαβεῖν" ὅμοια γὰρ τὰ 

τοιαῦτα τῶν ἔργων ἐστὶ τοῖς ὑπὸ Σπαρτιατῶν πεπρῶγ- 
μένοις, ἃ τοὺς ἀποδεχομένους ἀνώγκαῖόν " ἐστι καὶ περὶ 
τῶν εἰρημένων ἄρτι τὴν αὐτὴν ᾽ ἔχειν γνώμην. 

201 Θαυμάζω δ᾽ εἴ τινες τὰς μάχας καὶ τὰς νίκας τὰς 272 

παρὼ τὸ δίκαιον " γιγνομένας μὴ νομίζουσιν αἰσχίους εἷ- 
ναι καὶ πλειόνων ὀνειδῶν μεστὰς ἢ τὰς ἥττας τὰς ἄνευ 

7 7 — 22 ν Δ “ 7 

κακίας. συμβαινούσας, καὶ ταῦτ᾽ εἰδότες ὅτ, μεγάλαι 

δυνάμεις πονηραὶ δὲ πολλάκις γίγνονται κρείττους ἀν- 

δρῶν. σπουδαίων καὶ κινδυνεύειν ὑπὲρ τῆς πατρίδος " αἷ- 

202 ρουμένων. οὺς πολὺ " ἂν δικαιότερον ἐπαίϊνόϊμεν ἢ τοὺς 
περὶ τῶν ἀλλοτρίων “ — ἀποθνήσκειν ἐθέλοντας καὶ Ὁ 

τοῖς ξοικοῖς στρατεύμασιν ὁμοίους ὄντας᾽ ταῦτα μὲν 

γάρ ἐστιν ἔργα πονηρῶν ἀνθρώπων, τὸ δὲ τοὺς χρήστοὺς 

ἐνίοτε χεῖρον ὠγωνίζεσθαι τῶν ἀδικεῖν βουλομένων θεῶν 
208 ἄν τις ἀμέλειαν εἶναι ἣ φήσειεν, ἔχοιμι δ᾽ ἂν τῷ λόγῳ 

τούτῳ “ χρήσασθαι καὶ περὶ τῆς συμφορᾶς τῆς Σπαρ- 

τιάταις ἐν Θερμοπύλας. γενομένης, ἣν ἅπαντες ὅσοι τὰρ 

ἀκηκόασιν ἐπαινοῦσι καὶ θαυμάζουσι μᾶλλον ἢ τὰς μά- 

χας καὶ τὰς νίκας τὰς κρατησάσας μὲν τῶν ἐναντίων, ς 
204 πρὸς οὺς δ᾽ οὐκ ἐχρὴν γεγενημένας" ὡς εὐλογεῖν τινὲς 

τολμῶσι, κακῶς εἰδότες ὡς οὐδὲν οὔθ᾽ ὅσιον οὔτε καλόν 
ἐστι ἱτῶν μὴ μετὼ δικαιοσύνης καὶ λεγομένων καὶ πρατ-- : 

ἃ ἑᾳχυτῶν G. vuls. αὑτῶν. vulg. — ἂν 
x ἐστι καὶ περὶ G. ceteri ἐστι ς ἑτοίμως ἀποθνήσκειν α. valg. 

περί. ἀποθνήσκειν ἑτοίμως. 
Υ ἔχειν γνώμην G. νυ]ρ.. γνώμην d φήσειεν ἃ. ceteri φήσαιεν. 

ἔχειν. τ  χρήσασθα:----γενομένης G. vulg. 
5 γιγνομένας G. vulg. γενομένας. χρῆσθα:----γεγενημένης. 

8. αἱρουμένους ἃ. vulg. προαιρου- Γ᾿ τῷγ-ιλεγομένων καὶ —— 
κένους. μένων Ὁ. νυΐρ. τὸ----λεγόμενον καὶ 

Ρ ἂν δικαιότερον ἐπαινοῖμεν ἃᾷ. πραττόμενον. 
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τομιένων. ὧν Σπαρτιάταις μὲν οὐδὲν πώποτ᾽ ἐμέλησεν" 

βλέπουσι γὰρ͵ εἰς οὐδὲν ἄλλο πλὴν “ὅπως ὡς πλέστα 

τῶν ἀλλεγρίων κατασχήσουσιν". οἱ δ᾽ ἡμέτεροι περὶ οὐδὲν 

οὕτω τῶν ὄντων ἐσπούδαζον ὡς τὸ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἃ 
εὐδοκιμεῖν ἡγοῦντο. γὰρ οὐδεμίαν ἂν γενέσθαὶ ᾿ "κρίσιν 
οὔτ᾽ ἀληθεστέραν οὔτε δικαιοτέραν τῆς ὑπὸ παντὸς τοῦ 

205 γάευς γνωσθείσης. δῆλοι δ᾽ ἦσαν οὕτως ἔχοντες ἔν τε 
τὸς ἄλλοις οἷς διῴκουν τὴν πόλιν, καὶ ᾿ τοῖς μεγίστοις 
τῶν πραγμάτων. τριῶν γὰρ πολέμων γενομένων ἄνευ 
τοῦ Τρωϊκοῦ τοῖς Ἕλλησι πρὸς τοὺς βαρβάρους, ἐν ἅπα- 

206 04 τούτοις πρωτεύουσαν αὐτὴν παρέσχον. ὧν εἷς μὲν ἦν 

ὁ πρὸς Ξέρξην, ἐν ᾧ πλέον διήνεγκαν Λακεδαιμονίων ἐν 6 
ὥπασι τοὺς κινδύνοις ἢ ̓κεῖνοι τῶν ἄλλων, δεύτερος δ᾽ ὁ 
περὶ τὴν κτίσιν τῶν ἀποικιῶν, εἰς ὃν Δωριέων μὲν οὐδεὶς 
κῆλθε συμπολεμήσων, ἡ δὲ πόλις ἡμῶν ἡγεμὼν κατα- 
στᾶσα τῶν οὐκ εὐπορούντων καὶ τῶν ἄλλων ' τῶν βουλο- 2). 

μένων τοσοῦτον τὼ πράγματα μετέστησεν, ὥστ᾽ εἰβισμέ- 
γων τῶν "βαρβάρων τὸν ἄλλον χρόνον τὰς μεγίστας 
πόλεις τῶν Ἑλληνίδων καταλαμβάνειν ἐποίησε τοὺς 
Ἕλληνας, ἃ πρότερον ἔπασχον, ταῦτα δύνασθαι ποιεῖν. 

207 Πέρὶ μὲν οὖν τοῖν δυοῖν πολέμοιν ἐν τοὺς ἔμπροσθεν 
ἱκανῶς ἢ εἰρήκωμεν, περὶ δὲ τοῦ τρίτου ποιήσομαι τοὺς 

λόγους, ὃς ἐγένετο τῶν μὲν Ἑλληνίδων πόλεων ἄρτι κατ- 

ῳκισμένων, τῆς δ᾽ ἡμετέρας ἔτι βασιλευομένης. “ ἐφ᾽ ὧν Ὁ 
καὶ πόλεμοι πλεῖστοι καὶ κίνδυνοι μέγιστοι συνέπεσον, 

8 ὅπως ὡς πλεῖστα G. vulg. ὅπως 1 τῶν βουλομένων (ἃ. ceteri om. 
πλεῖστα. articulum. 

h κρίσιν οὔτ᾽ ἀληθεστέραν οὔτε m βαρβάρων τὸν ἄλλον χρόνον τὰς 
G. νυὶς. κρίσιν ἀληθεστέραν οὐδέ. α. νὸς; βαρβάρων τάς. 

ἱ τοῖς μεγίστοις τῶν πραγμάτων —— — vulg. ἡμῖν εἴρηται. 
G. ceteri τοῖς τῶν πραγμάτων. o ἐφ᾽ ὅν} σφῶν α. 
——— , Ῥ συνέπεσον ἃ. vulg. συνέβησαν. 

Υ0}. uI. Β ὃ 
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οὺς ἅπαντας μὲν οὔθ᾽ εὑρεῖν οὔτ᾽ εἰπεῖν ἂν δυνηθείην, 
208 παραλιπὼν δὲ τὸν πλεῖστον " ὄχλον τῶν ἐν ἐκείνῳ μὲν 

τῷ χρόνῳ πραχθέντων ῥηθῆναι δὲ νῦν οὐ κατεπειγόντων, ὡς 

ἂν δύνωμαι συντομώτατα πειράσομαι δηλῶσαι τοὺς τ᾽ 
ἐπιστρατεύσαντας τῇ πόλει καὶ τὰς μάχας τὰς ἀξίας 
μνημονευβήνα, [" καὶ ῥηθῆναι} καὶ τοὺς ἡγεμόνας " αὐ- 
τῶν, ἔτι δὲ τὰς προφάσεις ὡς ἔλεγον, καὶ τὴν δύναμινο 

τῶν γενῶν τῶν συνακολουβησάντων αὐτόϊς" ἱκανὰ γὰρ 
ἔσται ταῦτ᾽ εἰπεῖν πρὸς " οἷς περὶ τῶν ἐναντίων εἰρή- 

καμεν. 
209 —— μὲν γὰρ μετ᾽ *** τοῦ Ποσειδῶνος "ἡ εἰσ- 

ἔβαλον εἰς τὴν χώραν ἡμῶν, ὃς ἠμφισβήτησεν Ἔρεχθεϊ 

τῆς πόλεως, φάσκων Ποσειδῶ πρότερον ᾿Αθηνᾶς κατάλα- 
βὲν αὐτήν Σκύθαι δὲ μετ᾽ ᾿Αμαζόνων τῶν ἐξ "Αρεως 

᾿ ψενομένων, αἱ τὴν στρατείαν "ἐφ᾽ ἹἹππολύτην ἐποιή- d 

σᾶντο τὴν τούς τε νόμους παραβᾶσαν τοὺς παρ᾽ αὐταῖς 
κειμένους, ἐρασθέϊσάν τε Θησέως καὶ συνακολουθήσασαν 

“το ἐκεῖθεν καὶ συνοικήσασαν αὐτῷ Πελοποννήσιοι δὲ μετ᾽ 

Εὐρυσθέως, ὃς Ἡρακλεῖ μὲν οὐκ ἔδωκε δίκην ὧν " ἡμάρ- 
τανεν εἰς αὐτόν, στρατεύσας δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους προ- 
γόνους ὡς " ἐκληψόμενος “ βία τοὺς ἐκείνου παῖδας (παρ᾽ 6 

ἡμῶν γὰρ ἦσαν καταπεφευγότες) ἔπαθεν ἃ προσῆκεν αὐ- 
τόγ' τοσούτου γὰρ “ ἐδέησε κύριος γενέσθαι τῶν ἱκετῶν, 

ὥστε ἡττηθεὶς μάχη καὶ ζωγρηθεὶς ὑπὸ τῶν ἡμετέρων, 

“4 οὔθ᾽ εὑρεῖν οὔτ᾽ εἰπεῖν ἄν (ὰά. λεγομένων. 
ἊΣ * ἄν εὑρεῖν οὔτ᾽ ἂν εἰπεῖν. 2 ἐφ᾽ ἹἹππολύτην ἐποιήσαντο G. 

λον (ἃ. ceteri χρόνον. vuls. ἐπὶ ̓Αντιώπην τὴν ̓ Ἱππολύτης 
᾿ —* ῥηθῆναι! καὶ G. vulg. καὶ — 

ἐς ——— —— 
t αὐτῶν G. alii enim ἡμῶν. . — ἐκληψομένους G. 
⸗ G. vulg. ἅ. βίᾳ] Addidi ε G. 

x εἰσέβαλον G. vulg. ἐνέβαλον. d ἐδέησε κύριος G. vulg. ἐδέησε 
Υ γενομένων G. vulg. γενέσθαι γράψας κύριος. 
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αὐτὸς ἱκέτης γενόμενος τούτων οὺς “ ἐξαιτῶν ἦλθε, τὸν 
411 βίον ἐτελεύτησεν. μετὰ δὲ τοῦτον οἱ πεμφθέντες ὑπὸ Δα- 

ρείου τὴν Ἑλλάδα πορθήσοντες, ἀποβάντες 'ἧ εἰς Μαρα- 274 

bua, πλείοσι κακόϊς καὶ μείζοσι συμφοραῖς περιπε- 
σὄντες ὧν ἤλπισαν. τὴν πόλιν ἡμῶν ποιήσειν, ὥχοντο φεύ- 

vvres ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος. 
412 Τούτους δ᾽ ἅπαντας οὺς δῥιλθὸν, οὐ μετ᾽ ἀλλήλων 

εἰσβαλόντας οὐδὲ κατὼ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, ἀλλ᾽ ὡς οἵ 

τε καιρδὶ καὶ τὸ συμφέρον ἑκώστοις καὶ ὅ τὸ βούλεσθαι 
" συνέπιπτε, μάχῃ νικήσαντες καὶ τῆς ὕβρεως παύσαν- Ὁ 
τὲς, οὐκ ἐξέστησαν αὑτῶν. τηλικαῦτα διαπραξάμενοι τὸ 

414 μέγεθος, οὐδ᾽ ἔπαθον ταὐτὸ. τοῖς διὰ μὲν τὸ. καλῶς καὶ 

φρονίμως βουλεύσασθαι καὶ πλούτους μεγάλους καὶ δά- 
ξὰς καλὰς κτησαμένοις, διὰ δὲ τὰς ὑπερβολὰς τὰς τού- 
τῶν ὑπερηφάνοις γενομένοις καὶ τὴν φρόνησιν διαφθαρεῖσι 

καὶ κατενεχβεῖσιν εἰς χείρω πράγματα καὶ ταπεινότερα 

414 τῶν πρότερον αὐτοῖς ὑπαρχόντων, ἀλλὼ ' πάντα τὰ τοι- ὁ 
αὗτα διαφυγόντες ἐνέμειναν τοῖς ἡθεσιν οἷς εἶχον διὰ τὸ 
πολιτεύεσθαι καλῶς, " μεῖζον φρονοῦντες. ἐπὶ τῇ τῆς ψυ- 
χῆς ἕξει καὶ ταῖς" διανοίαις ταῖς ' αὑτῶν ἢ ταῖς μάχαις 
τὰϊς γεγενημέναις, καὶ μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἄλλων "' θαυ- 

— ——————— 
διὰ τὴν ἀνδρίαν τὴν ἐν τόϊς κινδύνοις αὐτοῖς παραγενομέ: 

418 νῆν' ἑώρων “γὰρ " πάντες τὴν μὲν εὐψυχίαν τὴν πολεμι-, 
— — “ ὦ —— 

κὴν πολλοὺς ἔχονταξ καὶ τῶν ταῖς π τ ὑπερ- 

των Οἐναὶμν ὀδανίνό. — * 
Γ᾿ εἰς Μαραθῶνα G. vulg. ἐπὶ Κ μεῖζον α. vulg. μείζω. 

Μαραθῶνι. ᾿ αὐνδὺ Θ᾿ — 
8 τὸ βούχεσθαι G. vulg τὸ συμ- “. ϑαυμαζέβενος Οὐ νυ ϊα, ϑαυμά-. 

βουλεύσασθαι. ζεσθαι. » 
h συνέπιπτε] συνεπιπίπτειν Pr. G. Ὁ πάντες G. vulg. ἅπαντες:. 
ἱ πάντα τὰ τοιαῦτα ἃ. vulg. . κακουργίαις Εἰ. vulg. κακίαις. 

: 2 
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βαλλόντων, τῆς δὲ χρησίμης ἐπὶ πᾶσι καὶ πάντας ἃ 

δυναμένης ὠφελεῖν οὐ κοινωνοῦντας τοὺς πονηρούς, ἀλλὰ 

μόνοις ἐγγιγνομένην τοῖς καλῶς γεγονόσι καὶ τεθραμμέ- 
νοις καὶ πεπαιδευμένοις, ἅπερ προσῆν τόῖς τότε τὴν πό- 
λιν διοικοῦσι καὶ τῶν “ εἰρημένων ὠγαθῶν ἁπάντων αἰτίοις 
καταστᾶσιν. 

4“ιό Τοὺς “μὲν οὖν ἄλλους ὁρῶ περὶ τὰ μέγιστα τῶν ἔργων 

καὶ " τῶ μνημονευθησόμενα * λόγους καταλύον- 

τάς, ἐγὼ δὲ σωφρονεῖν μὲν νομίζω τοὺς ταῦτα γιγνώσκον- 6 
τας καὶ πράττοντας, οὐ μὴν συμβαίνει μοι ταὐτὸ ποιεῖν 
ἐκείνοις, ἀλλ᾽ ἔτι λέγειν ἀναγκάζομαι. τὴν δ᾽ αἰτίαν, 
δ ἥν, "ὀλίγον ὕστερον ἐρῶ, μικρὰ ᾿ πάνυ " προδιαλεχ:- 
θείς. 

17 ᾿Επηνώρθουν μὲν γὰρ τὸν λόγον τὸν μέχρι τῶν — 

σθέντων γεγρωμμένον μετὼ μειρακίων τριῶν ἢ τεττάρων 
τῶν εἰθισμένων μοι συνδιατρίβειν" ἐπειδὴ δὲ διεξιοῦσιν 275 
ἡμῖν ἐδόκει καλῶς ἔχειν καὶ προσδέσθαι τελευτῆς μόνον, 
ἔδοξέ μοι μετωπέμψασθαίΐ τινα τῶν " ἐμοὶ μὲν πεπλη- 
σιωκότων, ἐν ὀλιγαρχία δὲ ᾽ πεπολιτευμένων, προηρημένων 
“δὲ Λακεδαιμονίους ἐπαινεῖν, ἵν εἴ τι παρέλαθεν ἡμᾶς 

418 "ψεῦδος εἰρημένον, ἐκεῖνος κατιδὼν δηλώσειεν ἡμῖν. ἐλθὼν 
δ᾽ ὁ κληθεὶς καὶ " διανωγνοὺς τὸν λόγον (τὰ γὰρ μεταξὺ 

τί δέ λέγοντα διατρίβειν ) ἐδυσχέρανε ᾿ μὲν ἐπ᾽ οὐδενὶ 

τῶν χεγραμμένων, ἐπήνεσε δ᾽ ὡς δυνατὸν μάλιστα, καὶ Ὁ 

διελέχθη περὶ ἑκάστου τῶν. μερῶν παραπλησίως οἷς ἡμεέις 

ΡῬ ᾳάντας] τῆς ἃ πεπλησιακότων G. 
“ εἰρημένων G. vul. προειρημένων, ΥὙ πεπολιτευμένων, προῃρημένων» 
τ μάλιστα] μᾶλλον G. πεπολιτευμένον, προῃρημένον corr. G 

ἐμοὶ μὲν πεπλησιακότων} ἐμοὶ οὐδενί. 
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ἐγιγνώσκομεν' οὐ μὴν ἀλλὰ φανερὸς ἦν οὐχ ἡδέως ἔχων 
219 ἔπὶ τοῖς περὶ Λακεδαιμονίων εἰρημένοις. ἐδήλωσε δὲ διὰ 

ταχέων" ἐτόλμησε γὰρ εἰπεῖν ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο πε- 
ποιήκασι τοὺς Ἕλληνας ἀγαθόν, ἀλλ᾽ οὖν “ ἐκεῖνό γε δι- 
καΐως ἂν αὐτοῖς ἅπαντες χάριν ἔχοιεν, ὅτι τὰ κάλλιστα 

τῶν ἐπιτηδευμάτων εὑρόντες αὐτοί “τε χρῶνται καὶ τόϊςς 
χαοἄλλοις κατέδειξαν. τοῦτο δὲ ῥηθὲν οὕτω βραχὺ καὶ μι- 

κρὸν αἴτιον ἐγένετο τοῦ μήτε καταλῦσαίΐ με τὸν λόγον 

ἐφ᾽ ὧν ᾿ἐβουλήθην, ὑπ ἣν θ᾽ ὡς αἰσχρὸν ποιήσω καὶ 

δεινόν, εἰ παρὼν περιόψγομαί τινα τῶν ἐμοὶ πεπλησιακό- 

τῶν “πονηροῖς λόγοις χρώμενον. ταῦτα δὲ διανοηθεὶς ἡ ἠρόμην 
αὐτὸν εἰ μηδὲν φροντίζει τῶν παρόντων, μηδ᾽ αἰσχύνεται 
λόγον εἰρηκὼς ἀσεβῆ καὶ ψευδὴ καὶ πολλῶν ἐναντιώσεων 

441 μεστόν. “γνώσει δ᾽ ὡς ἔστι τοιοῦτος, ἢν ἐρωτήσης τινὰς ἃ 

τῶν εὖ φρονούντων ἔ ποῖα τῶν ἐπιτηδευμάτων " κάλλιστα 

νομίζουσιν εἶναι, καὶ μετὰ ταῦτα πόσος χρόνος ἐστὶν ἐξ 
οὗ Σπαρτιᾶται τυγχάνουσιν ἐν Πελοποννήσῳ κατοικοῦν- 
τες. οὐδεὶς γὰρ ὅστις ' οὐ τῶν μὲν ἐπιτηδευμάτων ἢ προ- 
κρινεῖ τὴν εὐσέβειαν τὴν περὶ τοὺς θεοὺς καὶ τὴν δικαιο- 

σύνην τὴν περὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν φρόνησιν τὴν περὶ 

τὰς ἄλλας πράξεις, Σπαρτιάτας δ᾽ ἐνταῦθα κατοικεῖνς 

αοοοὐ πλείω φήσουσιν ἐτῶν ἑπτακοσίων. τούτων δ᾽ οὕτως 
ἐχόντων, εἰ μὲν ' σὺ τυγχάνεις ἀληθῆ λέγων τούτους φά- 

σκῶν εὑρετὰς γεγενῆσθαι: τῶν καλλίστων ἐπιτηδευμάτων 

ἀνωγκαϊόν ἐστι τοὺς πολλαῖς γενεαῖς πρότερον γεγονό- 

τας, πρὶν Σπαρτιάτας ἐνταῦθα κατοικῆσαι, μὴ μετέχειν 5,6 

αὐτῶν μήτε τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρατευσαμένους μήτε τοὺς 

ἃ ἐκεῖνδ] ἐκείνου G. τοῦ κάλλιστ᾽ ἄν νομίζωσιν. 
5 τε χρῶνται G. vulg. τ᾽ ἐχρῶντο. ἱ οὗ τῶν μὲν G. vulg. οὐχὶ τῶν. 

ἐβουλήθην Θ.. ναῖρ. ἠβουλήθην. ἠΕ φροκρινε 7 Τλρτὶ προκρίνει. 
ν ποῖα G. vulg. ὁποῖα: ἱ σὺ] om. α. 
ἢ κάλλιστα νομίζουσιν G. οὐ- 

3b3 



374 ΞΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. ΧΗ, 

τεὶ Ἡρακλέα καὶ Θησέα γεγονότας μήτε Μίνω τὸν 
Διὸς μήτε" Ῥαδάμανθυν μήτ' Αἰακὸν μήτε τῶν ἄλλων 
μηδένα "" τῶν ὑμνρυμένων ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς ταύταις, ἀλλὰ 

423 ψευδὴ τὴν δόξαν ταύτην͵ ἅπαντας ἔχειν" εἰ δὲ σὺ μὲν 
φλυαρῶν τυγχάνεις, προσήκει " δὲ τοὺς ἀπὸ θεῶν γεγο- 
νότας καὶ “ χρῆσθαι ταύταις μᾶλλον τῶν ἄλλων καὶ 
καταδέξαι φῶς, ἐπιγιγνομένοις, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ μαΐ- 
γεσῆωι δό —J ἅπασι τοῖς ᾿ ἀκούσασιν, οὕτως εἰκῇ καὶ 
παρανόμως οὺς ἂν τύχης, ἐπαινῶν. “ ἔπειτ᾽ εἰ πῇ εὐλό- 
γεις αὐτοὺς " οὐδὲν ἀκηκοὼς τῶν ἐμῶν, ἐλήρεις " μὲν ἄν, 

54 οὐ. μὴν ἐναντίω γε λέγων ἐφαίμου σαυτῷ" νῦν, δ᾽ ᾿ἐ — 
κότι “ σοι τὸν ἐμὸν λόχον, τὸν ἐκ γόνα πολλὰ καὶ 

δεινὰ Λακεδαιμονίους περί τε τοὺς συγγενεῖς τοὺς ᾿ αὑ- 

τῶν καὶ περὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας διαπεπραγμένους, e 

πῶς οἷόν τ᾽ ἦν ἔτι. σοὶ λέγειν τοὺς ἐνόχους ὄντας τούτοις, 

ὡς τῶν καλλίστων ἐπιτηδευμάτων ἡγεμόνες γεγόνασιν; 
225 Πρὸς δὲ τούτοις κἀκέϊνό ᾿ σε λέληθεν, ὅτι τὰ παραλε- 

λειμμένω τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων οὐχ, οἱ τυχόντες εὑρίσκουσιν, ἀλλ᾽ οἱ τάς 
τε. φύσεις. διαφέροντες καὶ μαθεῖν πλέϊστα τῶν πρότερον 

εὑρημένων δυνηθέντες καὶ προσέχειν τὸν γοῦν τῷ ζητεῖν ἃ 

μᾶλλον. τῶν ἄλλων. ἐθελήσαντες. ὧν Λακεδαιμόνιοι " ' πλέον 

aab ἀπέχουσι. τῶν. βαρβάρων" οἱ. “μὲν γὰρ. ἂν φανέμεν πρλδλῶν 

- εὑρημάτων καὶ μαθηταὶ καὶ διδάσκαλοι γεγονότες, οὗτοι 
δὲ «τοσοῦτον ἀπολελειμιμένοι τῆς. ποινῆς παιδείας καὶ φι- 

οὖ τὸν ὑμνουμένων G. γυὶρ,. τῶν «πρὶν ἄν. * 
νῦν ὑμνουμένων. t ἐπηνεκότ, G. D. ceteri ἐπε- 
dn δὲ «τοὺς G. ceteri de καὶ τούς. νεγκόντι.. 

o χρῆσθαι G. vulg. κεχρῆσθαι. Ὁ σοι G. vulg. μοι. 
Ὁ ἀκούσασιν G. vulg. ἀκούουσιν. x αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. 
4 ἔπειτ᾽ εἰ μὲν εὐλόγεις G. ce- Υ σε λέληθεν G. . ἐθαύμα- 

teri οὺς δὲ ἐπιτιμᾷν δέον εὐλογεῖς. ζον εἰ λέληθεν αὐτόν. 
τ᾽ οὐδὲν G. νυΐρ. μηδέν. ᾿ξ πλέον G. vulg. πλεῖστον. 
5. μὲν ἄν α. vulg. μὲν γὰρ καὶ ΑΝ ΣΝ 

ἂν δὰ ἐν νιν 

— V —— 
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λοσοφίας εἰσὶν ὥστ᾽ οὐδὲ γράμματα μανθάνουσιν, ἃ τη- 
λικαύτην ἔχει δύνωμιν ὥστε τοὺς " ἐπισταμένους καὶ 

χρωμένους αὐτοῖς μὴ μόνον ἐμπείρους γίγνεσθαι τῶν ἐπὶ 
τῆς ἡλικίας τῆς αὑτῶν πρωχβέντων ἀλλὰ καὶ τῶν πώ- 

227 πότε γενομένων. ἀλλ᾽ ὅμως σὺ καὶ τοὺς τῶν τοιούτων 
— ὄντας ἐτόλμησων, εἰπεῖν * εὑρεταὶ τῶν καλλί- 
στων ᾿ ἐπιτηδευμάτων γεγόνασι, καὶ ταῦτ᾽ εἰδὼς ὅτι τοὺς. 

παῖδας τοὺς ἑαυτῶν ἐθίζουσι περὶ τοιαύτας πραγματείας 
διατρίβειν, ἐξ ὧν ἐλπίζουσιν αὐτοὺς οὐκ εὐεργέτας “ γενή- 277 

σεσθαι τῶν ἄλλων, ἀλλὰ κακῶς ποιεῖν μάλιστα δυνή- 
228 εσθαι, τοὺς Ἕλληνας. ἃς “πάσας μὲν διεξιὼν πολὺν 

ὄχλον ἐμαυτῷ τ᾽ ἂν παράσχοιμι καὶ τοῖς ἀκούουσιν, 
μίαν δὲ μόνον εἰπών, ἣν ἀγαπῶσι καὶ περὶ ἣν μάλιστα 
σπουδάζουσιν, οἶμαι ϑηλώσειν ἅπαντα τὸν τρόπον: —* 
ἐκεῖνοι γὰρ καθ᾿ "ἑκάστην τὴν ἡμέραν εὐθὺς ἐξ εὐνῆς ' ἐκ-" 

πέμπουσι τοὺς παῖδας, μεθ᾿ ὧν ἂν ἕκαστοι βουληθῶσι, 

λόγῳ μὲν ἐπὶ: δήμων, ἤγῳ δ' ἐπὶ "κλωπείαν τῶν ἐν τῶρ Ὁ 

, * κατοικούντων" ἐν ἧ ἡ συμβαίνει τοὺς μὲν ληφθέντας 
Π΄ ἀργύριον ἀποτίνειν καὶ πληγὰς λαμβάνειν, τοὺς δὲ πλεῖ- 

στα — καὶ " λαθεῖν δυνηθέντας ἔν τε τοῖς 

' παισὶν εὐδοκιμεῖν μᾶλλον τῶν ἄλλων. " ἐπειδὰν δ᾽ εἰς 
ἄνδρως συντελῷσιν, ἣν —— τοὺς ἤθεσιν οἷς παῖδες 

ὄντες ἐμελέτησαν, ἐγγὺς εἶναι ' τῶν μεγίστων ἀρχῶν. 
᾿φβοκαὶ ταύτης ἥν τις —* παιδείαν μᾶλλον ἀγαπωμέ- Ἢ 

ἃ ἐπισταμένους καὶ χρωμένους αὐ- ἑκάστην ἡμέραν. : 
τοῖς G. vulg. ἐπισταμένους αὐτὰ ἴ ἐκπέμπουσι G. vulg. προπέμ- 

ς ψενήσεσθα: G. ceteri γεγενῆ- —— * α. 
ἐπειδὰν δ Malim ἐπειδάν τ᾽ 

d πάσας G. vulg. ἑπάσας 1 τῶν μεγίστων ἀρχῶν Ε΄. vulg 
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γήν ἢ σπουδαιοτέραν παρ᾿ αὐτόϊς εἶναι νομιζομένην, ὁμο- 

λογῶ " μηδὲν ἀληθὲς εἰρηκέναι μηδὲ περὶ ἑνὸς πώποτε 
πράγματος. καίτοι τί τῶν τοιούτων ἔργων καλόν ἐστιν 
ἢ σεμνόν, ἀλλ᾽ οὐκ αἰσχύνης ἄξιον; πῶς δ᾽ οὐκ ἀνοή- 

τους χρὴ νομίζειν τοὺς ἐπαινοῦντας τοὺς τοσοῦτον τῶν γό- 
μων τῶν κοινῶν ἐξεστηκότας καὶ μηδὲν τῶν αὐτῶν μήτε 

481 τὸῖς Ἕλλησι μήτε τὸς βαρβάροις γιγνώσκοντας ; οἱ μὲν 
" γὰρ ἄλλοι τοὺς κακουργοῦντας καὶ κλέπτοντας “ πο- 
νηροτώτους τῶν οἰκετῶν νομίζουσιν, ἐκεῖνοι δὲ τοὺς ἐν τόϊς ἃ 

τοιούτοις τῶν ἔργων πρωτεύοντας βελτίστους εἶναι τῶν 
παΐδων ὑπολαμβάνουσι καὶ μάλιστα τιμῶσιν. καΐτοι 

τίς ἂν τῶν εὖ φρονούντων οὐκ ἂν " τρὶς ἀποθανεῖν ἕλοιτο 
μᾶλλον, ἢ διὰ τοιούτων ἐπιτηδευμάτων γνωσθήναι τὴν 

ἄσκησιν τῆς ἀρετῆς ποιούμενος ; 

“322 Ταῦτ᾽ ἀκούσας θρασέως μὲν οὐδὲ πρὸς ἕν ἀντεῖπε τῶν 

εἰρημένων, οὐδ᾽ αὖ παντάπασιν ἀπεσιώπησεν, ἀλλ᾽ ἔλε- 
γὲν ὅτι “σὺ μὲν πεποίησαι τοὺς λόγους ἐμὲ λέγων 
“««ὡς ἅπαντ᾽ ἀποδεχομένου μου ᾿" τἀκέ! καὶ καλῶς ε 
ἔχειν νομίζοντος" ἐμοὶ δὲ δοκεῖς " περὶ μὲν τῆς παίδων αὐ- 
τονομίας. καὶ περ ἄλλων πολλῶν εἰκότως ἐπιτιμᾶν ἐκεί- 

233 γοίς, *— δ᾽ οὐ δικαίως — — ἐγὼ γὰρ ἐλυπήθην 

μὲν τὸν λόγον ἀναγίγνώσκων ἐπὶ τόϊς πὲῤ Λακεδαιμο- .78.. 

νίων εἰρημένοις, οὐ μὴν οὕτως ὡς ἐπὶ τῷ μηδὲν ἀντειπ έϊν 
ὑπὲρ αὐτῶν δύνασθαι τοῖς γεγρωμμένοις, εἰθισμένος τὸν 

» ΕῚ ⸗ 7] 3 

ἄλλον. χρόνον ᾿ αὐτοὺς ἐπαινεῖν. εἰς τοιαύτην δ᾽ ἀπορίαν 
ΞΡ 

τι μηδὲν ἀληθὲς εἰρηκέναι G. 4 ὡς ἅπαντ᾽ G. vulg. ὡς ἄν 
Ὡς μηδὲν εἰρηκέναι. ἅπαντ᾽. 
————— τ τἀκεῖ G. vulg. τἀκείνων. 
* ἡ περὶ μὲν τῆς τῶν παίδων Ὁ. 

o πονηροτάτους (ἃ. vulg. πονηρο- πῆς, ὑπὲρ τῆς τῶν παίδων μέν. 
τέρους. αὐτοὺς} om. G. 

Ρ τρὶς Addidi sumptum ἃ G. 
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καταστὰς εἶπον ὅπερ ἦν λοιπόν, ὡς εἰ καὶ μηδὲν δὲ ἄλλο, 
διά γ᾽ ἐκέϊνο δικαίως ἂν αὐτοῖς ἅπαντες χάριν ἔχοιμεν, 
ὅτι τόις καλλίστοις τῶν ἐπιτηδευμάτων χρώμενοι " τυ- 

234 γχάνουσιν. ταῦτα δ᾽ εἶπον οὐ πρὸς τὴν εὐσέβειαν οὐδὲ 

τ΄ πρὸς τὴν δικαιοσύνην οὐδὲ πρὸς τὴν φρόνησιν ἀποβλέψας," 
ἃ σὺ δίηλθες, ἀλλὰ πρὸς τὰ γυμνάσια τἀκεέϊ " καθε- 
στῶτα καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν τῆς ἀνδρίας Υ καὶ τὴν ὁμό- 

νοιῶν καὶ συνόλως τὴν περὶ τὸν πόλεμον ἐπιμέλειαν, ἅπερ 

ἅπαντες ἂν εἴποιεν, καὶ μάλιστ᾽ ἂν αὐτοῖϊς ἐκείνους χρῆ- 
σθαι " φήσειαγ." 

235 Ταῦτα δ᾽ "αὐτοῦ διαλεχθέντος ἀπεδεξάμην μὲν, οὐχ 
ὡς " διωλυόμενόν τι τῶν κατηγορημένων, ἀλλ᾽ ὡς ἀπο- 

κρυπτόμενον τό πικρότατον τῶν τότε ῥηθέντων οὐκ ἀπαι-ς 

δεύτως ἀλλὰ νουνεχόντως, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπολε- 
λογημένον σωφρονέστερον ἢ τότε παῤῥησιασάμενον" οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐάσας περὶ αὐτῶν “τούτων ἔφασκον κατηγο- 
ρίαν ἔχειν πολὺ δεινοτέραν ἢ περὶ τῆς τῶν παΐδων “κλω- 

“Δ6πείας. ““ ἐκείνοις μὲν γὰρ τόϊς ἐπιτηδεύμασιν ἐλυμαΐ- 
γοντὸ τοὺς αὑτῶν παῖδας, οἷς δ᾽ ὀλίγῳ πρότερον σὺ διηλ- 
θες, τοὺς Ἕλληνας “ἀπώλλυσαν. ῥάδιον δ᾽, ὡς οὕτως ἃ 

237 εἶχε ταῦτα, συνιδεῖν. οἶμαι γὰρ ᾿ἅπαντας ἂν ἑμολογῆ- 
σαι κακίστους ἄνδρας εἶναι καὶ μεγίστης ζημίας ἀξίους, 

ὅσοι τοῖς πρώγμασι τοῖς εὑρημένοις ἐπ᾿ "ὠφελία, τούτοις 
ἐπὶ βλάβη χρώμενοι τυγχάνουσι, "μὴ πρὸς τοὺς βαρ- 

Χ καθεστῶτα] καθεστηκότα G. 5 τούτων] οἴῃ. G. 
Υ καὶ τὴν ὁμόνοιαν καὶ συνόλως 4 κλωπείας ἃ. vulg. κλοπίας. 

G. vulg. καὶ πρὸς τὴν ὁμόνοιαν καὶ ἀκ ἀπώλλυσαν G. vulg ἀπώλεσαν. 
τὸ σύνολον. ; Γ ἅπαντας ἄν ὁμολογῆσαι G. ce- 

Ὁ. φήσειαν G. vulg. φήσαιεν. teri ἅπαντας ὁμολογῆσαι. 
ἃ αὐτοῦ διαλεχθέντος ἃ. vulg. 8. ὠφελίᾳ G. vulg. ὠφελείᾳ. 

αὐτοῦ μοι διαλεχθέντος. δ μὴ α΄. vulg. μηδέ. 



378 IZOKPATOV On.XIL 

7 Ν * Ἀν, 1.2 ͵ δ Ν ἮΝ ᾿ Ν βάρους μηδὲ πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας μηδὲ πρὸς τοὺς εἰς τὴν 
αὐτῶν χώραν εἰσβάλλοντας, ἀλλὰ πρὸς τοὺς οἰκειστώ- 
τους καὶ τῆς αὐτῆς συγγενείας μετέχοντας ἅπερ ἐποίουν 

238 Σπαρτιᾶται. καίτοι πῶς ὅσιόν ἐστι [᾿ τούτους φάσκειν ες 
καλῶς χρῆσθαι τοὺς περὶ τὸν πόλεμον ἐπιτηδεύμασιν, 
" δ σ᾽ ΄ 7 κ᾿’ ψ " οἵτινες οὺς προσῆκε σώζειν, τούτους " ἀπολλύντες ἅπαντα 

239 τὸν χρόνον διετέλεσαν; ᾿Αλλὼ γὰρ οὐ σὺ μόνος ἀγνοέϊς 
τοὺς ἱκαλῶς χρωμένους τὸς πρώγμασιν, ἀλλὼ σχεδὸν 

οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων. ἐπειδὰν γάρ τινας ἴδωσιν ἢ 
πύθωνται παρά τινων ἐπιμελῶς διατρίβοντας "περὶ τὰ 279 

»" ᾿ ᾿ * »" ᾽ * ᾿ “΄ — 

δοκοῦντ᾽ εἶναι καλὼ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐπαίνουσι καὶ 

πολλοὺς λόγους ποιοῦνται περὶ αὐτῶν, οὐκ εἰδότες τὸ 

γ»φοσυμβησόμενον. χρὴ δὲ τοὺς ὀρθῶς δοκιμάζειν " βουλομέ- 
γους περὶ τῶν τοιούτων ἐν ἀρχῇ μὲν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ 

Ζ ⸗ " Ν ν᾽ “ 2 * 2 * 7] μηδεμίαν δόξαν ἔχειν περὶ αὐτῶν, ἐπειδὰν δ᾽ εἰς τὸν χρό- 
γον ἐκεῖνον ἔλθωσιν, ἐν ᾧ καὶ λέγοντας καὶ πράττοντας 
αὐτοὺς ὄψονται καὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν κοινῶν, 

441: τότε θεωρεῖν ἀκριβῶς ἕκαστον αὐτῶν, καὶ τοὺς μὲν νομίέ- Ὁ 

μὼς καὶ καλῶς χρωμένους " καὶ 
τιμῶν, τοὺς δὲ πλημμελοῦντας καὶ κακουργοῦντας ψέ- 

Ν »“ Ν — Ν ⸗ 22 ⸗ 

γεῖν καὶ μίσειν κῶὶ φυλάττεσθαι τὸν τρόπον αὐτῶν, ἐν- 

θυμουμένους ὡς οὐχ, αἱ φύσεις αἱ τῶν πρωγμάτων οὔτ᾽ 
ὠφελοῦσιν οὔτε βλάπτουσιν ἡμᾶς, Ῥ ἀλλ᾽ αἱ τῶν ἀνθρώ- 

πῶὼν χρήσεις καὶ πράξεις ἁπάντων ἡμῖν αἴτιαι τῶν συμ- 

242 βαινόντων εἰσίν. γνοίη δ᾽ ἄν τις ἐκεῖθεν. τὰ γὰρ αὐτὰς 

πανταχῇ καὶ μηδαμῇ διαφέροντα τοῖς μὲν ὠφέλιμα τοῖς 

1 [τούτους] om. 6. π᾿ βουλομένους περὶ G. vulg. προ- 
Κ ἀπολλύντες) ἀπολλύοντες G. αἱρουμένους καὶ περί. 
1 καλῶς] κακῶς G. ο οἷς ἐμελέτησαν] οἷς ἐμελέτησεν 
τῷ περὶ τὰ δοκοῦντ᾽ εἶναι καλὰ Ὁ. vulg. οἷς ἄν ἐμελέτησαν. 

τῶν G. vulg. περί τι τῶν δοκούντων Ρ ἀλλ᾽ αἴ ἀλλ᾽ ὡς αἱ α. 

εἶναι καλῶν. 

πὸ νος ὑὐδῆὴ 



ρ.280. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 379 
δὲ βλαβερὰ γίγνεται. δ καίτοι τὴν μὲν φύσιν ἔχειν ἕκα- 

στον τῶν "ὄντων τὴν ἐναντίαν αὐτὴν αὑτῇ καὶ "μὴ τὴν 

αὐτὴν οὐκ ᾿εὔκολόν ἐστιν᾽ τὸ δὲ μηδὲν τῶν αὐτῶν συμ- 

᾿ βαίνειν τοῖς ὀρθῶς καὶ δικαίως πράττουσι καὶ - τοῖς 
"ἀφελγᾶς τε καὶ κακῶς, τίνι τῶν ὀρθῶς λογιζομένων ὁ οὐκ 

443" ἂν εἰκότως ταῦτα γίγνεσθαι δόξειεν; Ὃ δ᾽ αὐτὸς οὗτος 
λόγος καὶ περὶ τὰς ὁμονοίας ἂν ἁρμόσειεν᾽ καὶ γὰρ 
ἐκεῖναι τὴν "φύσιν εἰσὶν οὐκ ἀνόμοιαι τόϊς εἰρημένοις, ἃ 

ἀλλὰ τὰς μὲν αὐτῶν εὕροιμεν ἂν πλείστων ἀγαθῶν αἰ- 
τίας γιγνομένας, τὰς δὲ τῶν μεγίστων κακῶν καὶ συμυ- 
φορῶν. ὧν «μίαν εἶναί φημι καὶ τὴν Σπαρτιατῶν" εἰρήφε- 
ται γὰρ. τἀληθές, εἰ καὶ τισι ῥόξω λίαν παράδυξα λέγειν, 

244 οὗτοι “γὰρ τῷ ταὐτὰ γιγνώσκειν περὶ τῶν ἔξω πραγμά- 
των ἀλλήλοις «ταράζει τοὺς Ἕλληνας, ὦ ὥσπερ τέχνην 

ἔχοντες, ἐ ἐποίουν, καὶ τὸ χαλεπώτατον ταῖς ἄλλαις πότε 

λεσι τῶν κακῶν γιγνόμενον, “τοῦθ᾽ αὑτοῖς ἁπάντων συμ- 

φορώτατον ἐνόμιζον εἶναι" τὼς " οὖν οὕτω διωκειμένας ἐξῆν 
245 αὐτοῖς, ὅπως “ἠβούλοντο, διοικεῖν. ὥστ᾽ οὐδεὶς ἂν αὐτοὺς 

διά γε «τὴν ὁμόνοιαν “δικαίως ἐπαινέσειεν, οὐδὲν μῶλλον 280 
ἢ τοὺς καταποντιστὰς “καὶ ληστὼς καὶ τοὺς περὶ τὰς 

ο΄ ἄλλας ἀδικίας ὄντας καὶ γὰρ ἐκεῖνοι σφίσιν αὐτοῖς. 
246 ὁμονοοῦντες τοὺς ἄλλους ἀπολλύουσιν. εἰ δέ τισι δοκῶ 

4 καίτοι ἡὴν α. vulg. καίτοι οὐ τῶν ἔξω πραγμάτων---- ἔχοντες ἐποίουν 

τὸ τήν. G. νυὶρ. γὰρ ἀφορμῇ τοῦ ταὐτὰ 
τ ὄντων τὴν ἐναντίαν αὐτὴν αὑτῇ γιγνώσκειν, εἰδότες παρὰ τῶν ἔξω 
— ὄντων ἑναντίαν αὐτῇ. ΡΨ ΝΡ 

" μὴ τὴν] μάτην Ὁ. οὕτως ἐποίουν. 
τ εὔκολόν G. vulg. εὔλογόν. ἃ. τοῦθ᾽ αὑτοῖς ἁπάντων 
ἃ ἀσελγῶς τε καὶ κακῶς τίνι Ε. ρώτατων (ὦ. vulg. τοῦτ᾽ αὐτοῖς συμ- 

vulg. ἀσελγῶς καὶ κακῶς τίσι. φορώτατον ἁπάντων. 
ΡΝ vulg. ἀπεικό- Ὁ οὗν} om. G. γὰρ τες. G. 

ΤΣ φύσι ὧν οἰς — — ὁεῖλωμος δόμον τῷ; ναὶ. 
2 γὰρ τῷ ταὐτὰ γεγνώσκειν περὶ 8 καὶ λῃστὰ } Αἀάϊεϊ «0. 



480 ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Οκ. ΧΙ. 

τὴν παραβολὴν ἀπρεπῆ πεποιήσθαι πρὸς τὴν ἐκείνων 

δόξαν, ταύτην μὲν ἐῶ, λέγω δὲ Τριβαλλούς, οὺς ' ἅπαντές 

φασιν ὁμονοεῖν μὴ ὡς οὐδένας ἄλλους ἀνθρώπους, ἀπολ- 
λύναι δ᾽ οὐ μόνον τοὺς ὁμόρους καὶ τοὺς πλησίον οἰκοῦν- 

, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ὅσων ἂν ἐφικέσθαι δυνηβῶ- Ὀ 

24) σὶν. οὺς οὐ χρὴ μιμεῖσθαι τοὺς ἀρετῆς ἀντιποιουμένους, 
ἀλλὰ πολὺ μᾶλλιν. ε τὴν τῆς ⸗⸗ καὶ τῆς δικαιοσύνης 

καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν δύναμιν. αὗται μὲν γὰρ οὐ τὰς 

σφετέρας αὐτῶν φύσεις εὐεργετοῦσιν, ἀλλ᾽ οἷς ἂν πάρω- 
γενόμεναι παραμείνωσιν, εὐδαίμονας καὶ μακαρίους ποι- 
οὔσιν' Λακεδαιμόνιοι δὲ τοὐναντίον, οἷς μὲν ἂν πλησιά- 
σωσιν, ἀπολλύουσι, τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἀγαθὰ πάντα περὶ 

σφᾶς αὐτοὺς ποιοῦνται." 

48 Ταῦτ᾽ εἰπὼν κατέσχον πρὸς ὃν τοὺς λόγους ἐποιούμην, ς 

ἄνδρα δεινὸν καὶ πολλῶν ἔμπειρον καὶ περὶ τὸ λέγειν 
γεγυμνασμένον οὐδενὸς ἧττον τῶν ἐμοὶ πεπλησιωκότων. 
οὐ μὴν τὰ μειράκια τὰ πᾶσι " παραγεγενημένα τούτοις 
τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ᾿ ἔσχον, ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν ἐπήνεσαν᾽ 

ὡς διειλεγμένον τε "νεαρωτέρως ἢ προσεδόκησαν ἤγωνι- 

σμένον τε καλῶς, ἐκείνου δὲ κατεφρόνησαν, οὐκ ὀρθῶς. 
249 γιγνώσκοντὰρ; ἀλλὰ διημαρτηκότες ἀμφυνίμν ἡμῶν. δὰ 

μὲν γὰρ ἀπήει φρονιμώτερος γεγενημένος καὶ συνεσταλ- 
μένην ἔχων τὴν διάνοιων, ὧι ὥσπερ χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας, 

καὶ πεπονθὼς τὸ γεγρωμμένον ἐν Δελφόϊς, ᾿ αὑτόν τ᾽ 
ἐγνωκὼς καὶ τὴν Λακεδαιμονίων φύσιν μᾶλλον ἢ πρότε- 
ρον ἐγὼ δ᾽ ὑπελειπόμην ἐπιτυχῶς μὲν ἴσως διειλεγμένος, 

Γ ἅπαντές G. vulg. πάντες. Κ νεαρωτέρως G. vulg. νεαρώτε- 
ξΞ πὴν τῆς---δύναμιν G. vulg. τῆς ρον. 

- τὴν δύναμιν. Ι αὑτόν--τὴν Λακεδαιμονίων σ. 
* παραγεγενημένα τούτοις ὩΣ vuls. ἑαυτόν----τὴν τῶν Λακεδαιμο- 

vulg. τούτοις παραγεγενημένα. γίων. 
ἔσχον] ἔσχεν G. 



Ρ.28ι. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 481: 

ἀῥατότεριε δὲ δ'' αὐτὸ τοῦτο γεγενημένος, καὶ φρονῶν 
μέϊζον ἢ "προσήκει τοὺς τηλικούτους, καὶ ταραχῆς μει- 

250 ρωκιώδους μεστὸς ὦν. δῆλος δ᾽ ἦν οὕτω διακείμενος" 6 

ἐπειδὴ γὰρ ἡσυχίας ἐπελαβόμην, οὐ πρότερον ἐπαυσάμην 
πρὶν ὑπέβαλον τῷ παιδὶ τὸν λόγον, ὃν ὀλίγῳ μὲν πρότε- 

ρὸν μεθ᾽ ἡδονής διῆλθον, μικρῷ δ᾽ ὕστερον "ἡμελλέ με λυ- 
πήσειν. τριῶν γὰρ ἢ τεττάρων ἡμερῶν " διαλειφθεισῶν ἀνα- 281 

γιγνώσκων αὐτὰ καὶ διεξιών, ἐπὶ μὲν οἷς περὶ τῆς πόλεως ἦν 

εἰρηκώς, οὐχ, ἠχβόμην (καλῶς γὰρ καὶ δικαίως ἦν ἅπαντα 

251 περὶ " αὐτῆς γεγραφώς), ἐπὶ δὲ τοῖς περὶ Λακεδαιμο- 
ο΄ γίων ἐλυπήθην καὶ βαρέως ἔφερον" οὐ γὰρ μετρίως ἐῤόκουν 

μοι διειλέχθαι περὶ αὐτῶν οὐδ᾽ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ 
ὀλιγώρως καὶ λίαν πικρῶς καὶ παντάπασιν ἀνοήτως" 
ὥστε πολλάκις ἃ ὁρμήσας ἐξαλείφειν αὐτὸν ἢ ̓ κατακάειν Ὁ 
μετεγίγνωσκον, ἐλεῶν τὸ γῆ γῆρας "τοὐμαυτοῦ καὶ τὸν πόνον 

τὸν περὶ τὸν λόγον γεγενημένον. 

252 Ἂν τοιαύτη δέ μοι ταραχῇ ᾿ καθεστῶτι καὶ " μεταβο- 

λὰς ποιουμένῳ πολλὰς "ἔδοξε κράτιστον εἶναι παρακα- 
λέσαντι τῶν πεπλησιωκότων τοὺς ἐπιδημοῦντας βουλεύ- 

σασθαι μετ αὐτῶν, πότερον ἀφανιστέος παντάπασιν 
ο΄ γῆστιν ἢ 5 τοῖς βουλομένοις — ὁπότερα 

258 δ᾽ ἂν ἐκείνοις δόξη, ταῦτα ποιεῖν. "τούτων γνωσθέντων ο 
ο΄ οὐδεμίαν διατριβὴν ἐποιησώμην, ἀλλ᾽ εὐθὺς παρεκέκληντο 

μὲν bods εἶπον, προειρηκὼς δ᾽ ἦν αὐτοῖς ἐφ᾽ ἃ συνεληλυ- 

Ἢ φᾳρρσήκει] προσῆκε, α. ἢ μεταβολὰς G. vulg. μεταμε- 
ἃ ἤμελλέ G. vulg. ἔμελλέ. λείας; 
" διαλειφθεισῶν G. vulg. διαλει- * ἔδοξε G. vulg. ἔδοξέ μοι. 

πουσῶν. Υ ἐστιν G. vulg. ἔσται. 
Ρ αὐτῆς G. vulg. ταύτης. 5. λαμβάνειν ἑπότερα G. vulg. 
4 ὁρμήσας G. vu . ἐξορμήσας. μεταλαμβάνειν ὁποτέρως. 
τ᾿ κατακάειν G. vulg. κατακαίειν. ἃ τούτων γνωσθέντων G. vulg. 
" τωμαυτῷ G. vulg. τὸ ἐμαυτοῦ. τούτων δὲ γνωσθέντων. 
t καθεστῶτι] καθεστηκότι G. δ οὺς G. ceteri ὡς. 



382 ΓΞΣΟΚΡΑΤΟΥΣ οκ. ΧΙ: 

θότες ἦσαν, ἀνέγνωστο δ᾽ ὁ λόγος, ἐπηνημένος δ᾽ ἦν καὶ β 
τεθορυβημένος καὶ “τετυχηκὼς ὥνπερ οἱ κατορθοῦντες ἐν 

“ρφταῖς “ἐπιδείξεσιν. ἁπάντων δὲ τούτων ἐπιτετελεσ μένων 
οἱ μὲν ἄλλοι διελέγοντο πρὸς σφᾶς αὐτούς, δῆλον ὅτι 
περὶ τῶν ἀνωγνωσθέντων" ὃν δ᾽ ἐξ ἀρχῆς μετεπεμι ψά- 
μέθα σύμβουλον, τὸν τῶν Λακεδαιμονίων ἐπαινέτην, πρὸς ἃ 

ὃν πλείω “διελέχθην τοῦ δέοντος, σϊωπὴν ποιησάμενος καὶ 
πρὸς ἐμὲ βλέψας ἀπορέϊν ἔφασκεν ὅ τι χρήσηται τοῖς 

παροῦσιν οὔτε γὰρ ἀπιστεῖν βούλεσθαι τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ 
λεγομένοις, οὔτε πιστεύειν δύνασθαι παντάπασιν αὐτόϊς. 

255* θαυμάζω γὰρ "εἴθ᾽ οὕτως ἐλυπήθης καὶ βαρέως ἔσχές, 

ὥσπερ φής, ἐπὶ τοῖς περὶ Λακεδαιμονίων εἰρημένοις (οὐ: 
δὲν γὰρ ἐν αὐτόϊς ὁρῶ τοιοῦτον γεγραμμένον), εἴτε σὺμ- 

- βούλοις περὶ τοῦ λόγου χρήσασθαι βουλόμενος ἡμᾶς συν- ε 

ἤγαγες, οὺς οἶσθα ἀκριβῶς ὥπαν ὅ τ' ἂν σὺ λέγης ἢ 
“εὐ πράττης ἐπαινοῦντας. εἰθισμένοι δ᾽ εἰσὶν οἱ νοῦν ἔχοντες 

ἀνγωκοινοῦσθαι, περὶ ὧν ἂν ὄσπουδάζωσι, μάλιστα μὲν 
τὸϊς ἄμεινον αὑτῶν φρονοῦσιν, εἰ δὲ μή, τόϊς μέλλουσιν χ82 

ἀποφαίνεσθαι τὴν αὑτῶν γνώμην" ὧν τἀναντία σὺ πε- 

ποίηκας. τούτων μὲν οὖν οὐδέτερον ἀποδέχομαι τῶν λό- 

257 γῶν; δοκεῖς δέ μοι ποιήσασθαι τὴν τε ἢ παράκλησιν τὴν 

ἡμετέραν καὶ τὸν ἔπαϊνον τὸν τῆς πόλεως οὐχ ἁπλῶς, 

οὐδ᾽ ὡς διείλεξωι πρὸς ἡμῶς, ἀλλ᾽ ἡμῶν μὲν πεῖραν λα- 
βεῖν. βουλόμενος, εἰ φιλοσοφοῦμεν καὶ μεμνήμεθα τῶν 

ἐν ταῖς διωτριβαῖς λεγομένων καὶ συνιδεῖν ᾿ δυνηθέϊμεν ἂν 

“58 ὃν τρόπον ὁ λόγος τυγχάνει γεγρωμμένος, τὴν δὲ πόλιν Ὁ 

ς τετυχηκὼς ὦνπερ G. vulg. τε- ΞΕ σπουδάζωσι G. vulg. σπουδά-- 

— χουν δ . Δ... 

τυχηκὼς ἦν ὦ ὥσπερ. σωσι. 

a ἐπηδείξεσιν G. ceteri ἀποδείξε- h παράκλησιν (ἃ. ceteri παρά- 
σιν. δοσιν. 

εἰ —* ἐμὲ βλέψας G. vulg. ĩduubel uey G. vulg. δυνηθείη- 
προσεμβλέψας. εν. ͵ 

Γ εἴθ᾽ G. vulg. εἰ. ; 

Ἶ 
ἡ 
Ε 

“- 
40 



p. 282. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ͂ΚΟΣ. 483 

ἐπαινεῖν "προελέσθαι τὴν 'σαυτοῦ σωφρονῶν, ἵνα τῶ τε 
πλήθει "' τῷ τῶν πολιτῶν χαρίση καὶ παρὼ τοῖς εὐνοϊκῶς 

πρὸς "ὑμᾶς διωκειμένοις εὐδοκιμήσης. ταῦτα “ δὴ γνοὺς 
ὑπέλαβες ὡς εἰ μὲν περὶ μόνης αὐτῆς ποιήσει τοὺς λό- 

γους καὶ τὰ μυθώδη περὶ αὐτῆς ἐρέὶς ἃ πάντες " θρυλοῦ- 

σιν, ὅμοιω φανεῖται τὰ λεγόμενα; τοῖς ὑπὸ τῶν ἄλλων 
γεγραμμένοις, ἐφ᾽ ᾧ σὺ μάλιστ᾽ ἂν ἂν αἰσχυνθείης καὶ λυ:ο 

259 πηθείης᾽ ἐὰν δ᾽ ἐάσας ἐκεῖνα λέγης τὰς πράξεις τὰς 

“ὁμολογουμένας καὶ πολλῶν ἀγαθῶν αἰτίας τὸς Ἕλ- 

λησι γεγενημένας, καὶ "παραβάλλης αὐτὰς πρὸς τὰς 
Λακεδαιμονίων, καὶ τὰς μὲν τῶν προγόνων ἐπαινῆς, τῶν 
δ᾽ ἐκείνοις πεπρωγμένων κατηγορῆς, ὅ τε λόγος "ἐναργέ- 
στερος εἶναι δόξει τοῖς ἀκούουσι καὶ σὺ μενεῖς ἐν τοῖς 
αὐτοῖς, ὃ μᾶλλον ἄν τινες θαυμάσειαν τῶν τοῖς ἄλλοις 

460 γεγραμμένων. "ἐν ἀρχὴ μὲν οὖν " οὕτω μοι φαίνει "τάξαι ἃ 
καὶ βουλεύσασθαι περὶ αὐτῶν, εἰδὼς δὲ σαυτὸν ἐπηνεκότα 
τὴν Σπαρτιατῶν γ διοίκησιν ὡς οὐδεὶς ἄλλος, φοβεῖσθαι 

τοὺς ἀκηκοότας, μὴ "δόξης ὅμοίος εἶναι τοῖς λέγουσιν ὅ 
τι ἂν τύχωσι καὶ τούτους νῦν ψέγειν οὺς πρότερον ἐπήνεις 

“61 μᾶλλον τῶν ἄλλων" ταῦτ᾽ ἐνθυμηθεὶς σκοπέϊσθαι ποίους 
τινὼς ἂν "ἑκατέρους εἶναι φήσας ἀληθῆ τε λέγειν " δόξειας 

περὶ ἀμφοτέρων, ἔχοις τ᾽ ἂν τοὺς “ μὲν προγόνους ἐπαινεῖν, 

Κ᾿ ᾳροελέσθαι] προσελέσθαι . 1 τῶν τοῖς G. vulg. τῶν ἐν τοῖς. 
Ἰ σαυτοῦ ἃ. vulg. σεαυτοῦ. Ἢ οὕτῳ μοι φαίνει ἃ. vulg. μόι 
ἢ τῷ τῶν Ε. νυὶρ. τῶν. δοκεῖς οὕτω. 
Ὁ ὑμᾶς α. , ἡμᾶς. x χάξα( τάξασθαι G. 
ο δὲ ἃ. vulg. δή. Υ διοίκησιν G. vulg. πόλιν. 
Ρ θρυλοῦσιν G. vulg. θρυλλοῦσιν. 5. δόξῃς) δ᾽ ἐξῆς α. 

4 ὁμολογουμένας καὶ] ὁμολογου- ἡ ἑκατέρους εἶναι φήσας G. νυ]ρ. 
μένως Οοταῦϑ. ἑκατέρους 

“τ φαραβάλλῃς αὐτὰς πρὸ! παρα- Ὁ δόξειας περὶ] δίξεις ποὶ Ὁ. 
βάλῃς αὐτὰς πρὸς G. vulg. παρα- vulg. δόξειας ἂν περί. 

“ μὲν προγόνους G. vulg. μὲν σοὺς 
προγόνους. 



384 ἸΣΟΚΡΑΤΟΥΣ On. ΧΙ. 

οὕσπερ βούλει, Σπαρτιατῶν δὲ δοκέϊν μὲν κατηγορέϊν e 
» ᾽ * F ΓΟ ἂν J δ “-“ 

τὸς ἀηδῶς πρὸς αὐτοὺς διακειμένοις, μηδὲν δὲ ποιέῖϊν 
264 “τοιοῦτον ἀλλὼ λανθάνειν ἐπαινῶν αὐτούς' ζητῶν δὲ τὰ 

τοιαῦτα ῥαδίως εὑρεῖν λόγους ἀμφιβόλους καὶ μηδὲν 
»" —* * 7 ο" * " 

μᾶλλον μετὼ τῶν ἐπαινούντων “ἢ τῶν ψεγόντων ὄντας, 

ἀλλ᾽ ἐπαμφοτερίζειν δυναμένους καὶ πολλὰς ἀμφισβη- ,82 

τήσεις ἔχοντας, οἷς χρήσθαι περὶ μὲν συ ίων 

περὶ πλεονεξίας ἀγωνιζόμενον αἰσχρὸν καὶ πονηρίας οὐ 
μικρὸν σημέϊον, περὶ δὲ φύσεως ἀνθρώπων διαλεγόμενον 

263 καὶ πρωγμάτων “καλὸν καὶ φιλόσοφον. οἷός περ ὁ λό- 

γος "ὁ διανωγνωσθείς ἐστιν, ἐν ᾿'ᾧ πεποίηκας τοὺς μὲν 
ἯΝ 7 ᾿ Ν Ν * Ν δι 

σοὺς προγόνους εἰρηνικοὺς καὶ φιλελληνώς καὶ τῆς ἰσό- 

τήτος τῆς ἐν ταῖς πολιτείαις ἡγεμόνας, Σπαρτιάτας δ᾽ 

ὑπεροπτικοὺς καὶ πολεμικοὺς καὶ "πλεονέκτας, δΐους 
περ αὐτοὺς ' εἶναι πάντες ὑπειλήφασιν" τοιαύτην δ᾽ "Ὁ ἑκα- 

τέρων ἐχόντων τὴν φύσιν, τοὺς μὲν ὑπὸ πάντων ἐπαινέῖ- 
σθαι καὶ δοκεῖν εὔνους εἶναι τῷ πλήθει, τοῖς δὲ τοὺς μὲν " 4 

8 * Ν δ —2— »" Ν᾽ δ * 
264 πολλοὺς φθονεῖν καὶ δυσμενως ἔχεῖν, ἐστί δ᾽ οὺὑς καὶ 

ἐπαινεῖν αὐτοὺς καὶ βαυμάζειν, καὶ τολμιῶν λέγειν ὡς , 

ἀγαθὰ μείζω τυγχάνουσιν ἔχοντες τῶν τοῖς προγόνοις ο 

τοῖς σοῖς προσόντων" τήν τε γὼρ ὑπερονγίαν σεμνότητος 

μετέχειν, εὐδοκίμου πρώγματος, καὶ δοκεῖν "ἅπασι ὃ με- 

γωλοφρονεστέρους εἶνωι τοὺς τοιούτους ἢ τοὺς τῆς ἰσότητος 

προεστῶτας, τούς τε πολεμικοὺς πολὺ διωφέρειν τῶν εἰ- 

d φριοῦτον G. vulg. τοιοῦτο. ποίηκας. 

e ἢ τῶν ψεγόντων G. νυϊρ. ἢ Κ πλεονέκτας G. vulg. πλεονεκτι- 
ψεγόντων. κούς. : 

Γ καὶ περὶ πλεονεξίας ἃ. vulg. 1 εἶναι, πάντες —— α. 
καὶ πλεονεξίας. vulg. πάντες ὑπειλήφασιν εἶναι 

Β καλὸν καὶ φιλόσοφον G. ceteri τῇ —* ἐχόντων G. valg. 
καλβν καὶ φιλοσόφων. ἐχόντων ἑκατέ 

ὁ διαναγνωσθεὶς H. Wolfius: n ἅπασι) ἅπαντας G. 
ὃ ——— 5. μεγαλοφρονεστέρους G. vulg. 

iĩ ᾧ πεποίηκας G. vulg. ᾧ σὺ πε- μεγαλοπρεπεστέρους. 
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265 ρηνικῶν᾽ τοὺς μὲν γὰρ ἢ οὔτε κτητικοὺς εἶναι τῶν οὐκ 
ὄντων οὔτε φύλακας δεινοὺς τῶν ὑπαρχόντων, τοὺς δ᾽ 

ἀμφότερα δύνασθαι, καὶ λαμβάνειν ὧν ἂν ἐπιθυμῶσι, 
καὶ σώζειν ἅπερ ἂν ἅπαξ κατάσχωσιν᾽ ἃ ποιοῦσιν οἱ ἃ 

466 τέλειοι δοκοῦντες εἶναι τῶν ἀνδρῶν. ἀλλὰ “μὴν καὶ περὶ 
τῆς πλεονεξίας κάλλίους ἔχειν οἴονται λόγους τῶν εἰρη- 

᾿μένων᾽ τοὺς μὲν γὰρ " ἀποστέροντας τὰ συμβόλαια "καὶ 
τοὺς παῤακρουομένους καὶ παρωλογιζομένους οὐχ ἡγοῦν- 
ται ' δικαίως καλεῖσθαι πλεονεκτικοὺς (διὰ γὰρ τὸ πο- 
νηρὰν ἔχειν τὴν δόξαν ἐν ἅπασιν αὐτοὺς ἐλαττοῦσθαι τοῖς 
πρώγμασι), τὰς δὲ Σπαρτιατῶν πλεονεξίας καὶ τὰς 6 
τῶν βασιλέων καὶ τὰς τῶν τυράννων εὐκτὰὼς μεν εἶναι, 

267 καὶ " ἅπαντας αὐτῶν ἐπιβυμέϊν, οὐ μὴν ἀλλὰ λοι- 

δορέῖσθαι καὶ καταρᾶσθαι τοῖς τὰς τηλικαύτας ἔχουσι 
δυναστείας" οὐδένα " δὲ τοιοῶῶτον εἶναι τὴν φύσιν ὅστις 
οὐκ ἂν εὔξαιτο τοῖς θεᾶς μάλιστα μὲν αὐτὸς " τυχεῖν ,.84 
τῆς ἐξουσίας ταύτης, εἰ δὲ μή, τοὺς οἰκειοτάτους" 24 

καὶ φανερόν ἐστιν ὅτι ἡρνϑκ τα τῶν ἀγαθῶν ἅπαντες 
268 εἶναι νομίζομεν τὸ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων. τὴν μὲν οὖν 

περιβολὴν. — ——————⏑—⏑—⏑— 

τῆς διανοίας." 
4 Ἐὶ μὲν οὖν ἡγούμην ἀφέξεσθαί σε τῶν εἰρημένων καὶ 

παραλείψειν ἀνεπιτίμητον τὸν λόγον τοῦτον, οὐδ᾽ ἂν αὐ- 

τὸς ἔτι λέγειν ἐπεχείρουν" νῦν δ᾽ ὅτι μὲν οὐκ ἀπεφηνώμην Ὁ 
περὶ ὧν παρεκλήθην σύμβουλος, οὐδὲν οἶμαί σοι "μελή- 

Ρ οὔτε κτητικοὺς ουτεκτικοὺς Pr. 2* ἀλλά. 
G. οὔθ᾽ ἑκτικοὺς rrectus G. ἃ ἅπαντας G. vulg. πάντας. 
φήνν στὰ . μὴν περί. ἡ δὲ τοιοῦτον εἶναι τὴν φύσιν Ὁ. 
t ἀποστέροντας G. vulg. ἀποστε- ceteri δὲ τὴν φύσιν εἶναι. 

ροῦντας. : * τυχεῖν α΄ νυ]ρ. τυγχάνειν. 

ΐ — καλεῖσθαι. G. νυν. δὲ- : μρήσω G. vulg. μελήσει. 
VOL. II. 
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σειν (οὐδὲ γὰρ ὅτε " συνήγες ἡμᾶς, ἐδόκεις μοι σπουδά- 
269 ζειν περὶ αὐτῶν), "ὅτι δὲ προελόμενος “ συνθέϊναι λόγον 

μηδὲν ὅμοιον τόϊςς ἄλλοις, ἀλλὼ τόῖς μὲν ῥαθύμως ἀνα- 
γιγνώσκουσιν ἁπλοῦν εἶνωι “ δόξοντα καὶ ῥάδιον κατα- 
μαθεῖν, τοῖς δ᾽ ἀκριβῶς διεξιοῦσιν αὐτόν, καὶ πειρωμένοις 
κατιδεῖν ὃ τοὺς ἄλλους λέληθεν, χαλεπὸν “φανούμενον 

καὶ δυσκατωμάθητον καὶ πολλῆς μὲν ἱστορίας γέμοντα ς 
καὶ φιλοσοφίας, παντοδαπῆς δὲ μεστὸν ποικιλίας καὶ 
ψευδολογίας, οὐ τῆς εἰθισιμένης μετὰ κακίας βλάπτειν 

τοὺς συμπολιτευομένους, ἀλλὼ τῆς δυναμένης μετὼ 'παι- 
470 διῶς ὠφελεῖν ἢ τέρπειν τοὺς ἀκούοντας ὧν οὐδὲν ξἐάσαν- 

τά με φήσεις " τὸν τρόπον τοῦτον ἔχειν ὡς ἐβουλεύσω σὺ 
περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ τὴν τε δύναμιν τῶν λεγομένων δδά-- 

σκοντῶ καὶ τὴν σὴν διάνοιαν ἐξηγούμενον οὐκ αἰσθάνεσθαι 

τοσούτῳ τὸν λόγον ᾿ἀδοξότερον δὲ ἐμὲ γιγνόμενον, ὅσῳ περὰ 
εἰς αὐτὸν. φανερώτερον ἐποίουν καὶ "γνωριμώτερον τοῖς ἄνώ- 

ἀνγνώφονουρεν; ἀτισπήμῃ γὰρ τόϊς οὐκ εἰδόσιν ἐνεργαζό- 

μένον ἔρημον τὸν λόγον" "μὲ ποιεῖν καὶ τῆς τιμής ἀποστε- 
ρεϊν τῆς γιγνομένης "ἂν αὐτῷ διὰ τοὺς πονοῦντας καὶ 

“γι πρώγμωτα σφίσιν αὐτός παρέχοντας. Ἔγὼω δ᾽ ὁμο- 
λογῶ μὲν ἀπολελεϊφθαι τὴν ἐμὴν φρόνησιν τῆς σῆς ὡς 6 

δυνατὸν πλεῖστον, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὥσπερ τοῦτ᾽ οἶδα, κἀκεῖνο 
τυγχάνω γιγνώσκων, ὅτι τῆς πόλεως τῆς ἡμετέρας βου- 

λευομένης περὶ τῶν μεγίστων οἱ μὲν ἄριστα " φρονεῖν δὸ- 

ἃ -συγῆγες G. vulg. συνήγαγες. τοῦτον τὸν τρόπον. 
Ὁ ὅτ, ὅτε G. ' ἀδοξότερον---- γυγνόμενον G. vulg. 
ς συνθεῖναι] οὐ συνθεῖναι G. ἐγδιξότεραεν--- γενόμεν. 
ἃ δόξοντα͵ δόξον pr. G. ceteri Κ γνωριμώτερον G. vulg. γνωρι-᾿ 

δήξοκτα: : μώτατον. ᾿ 
e φανούμενον (ἃ. οεἴοτ φαινόμιε- * ποιεῖν G. vulg. ἐμὲ μὴ 
— ποιεῖν. 

᾿ παιδιᾶς], παιδείας ἃ... τι ἂν αὐτῷ διὰ α. vulg. αὐτῶν. 
F ἐάσαντα, α. yuls. — Ὁ φρονεῖν δοκοῦντες G. vulg. φρο- 

Ἀ τὸν τρόπον «τοῦτον Ε. Ἐσεῖς, νοῦντες. ᾿ 
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— ἐνίοτε διωμωρτάνουσιν τοῦ συμφέροντος, τῶν δὲ 
φαύλων νομιζομένων εἶναι καὶ καταφρονουμένων ἔστιν ὅτε γϑς 

472 κατώρθωσεν ὁ τυχὼν καὶ βέλτιστα λέγειν ἔδοξεν' ὥστ᾽ 
ὑδὲν θαυμαστόν, εἰ καὶ περὶ τοῦ νῦν ἐνεστῶτος “ τοιοῦτόν 
τι συμβέβηκεν, ὅπου σὺ μὲν οἴει " μάλιστ᾽ εὐδοκιμήσειν, 
ἣν ὡς πλεῖστον χρόνον “ διαλάθης ἣν ἔχων γνώμην τὼ 
περὶ τὸν λόγον ἐπρωγματεύθης, ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι βέλτιστά 
σε πράξειν, ἢν δυνηθῆς τὴν διάνοιαν, ἧ χρώμενος " αὐτὸν Ὁ 

συνέθηκας, ὡς "τάχιστα φανερὰν “ποιῆσαι τοῖς τ᾽ ἄλλοις 

273 ὥπασι καὶ Λακεδαιμονίοις, περὶ ὧν πεποίησαι πολλοὺς 

λόγους, τοὺς μὲν δικωίους καὶ " σεμνούς, τοὺς δ᾽ ἀσελ- 
γῆς καὶ λίαν φιλαπεχβήμονας᾽ οὺς εἴ τις "ἐπέδειξεν 
αὐτοῖς πρὶν ἐμὲ διαλεχθῆναι: περὶ αὐτῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως 
οὐκ ἂν ἐμίσησαν καὶ δυσκόλως πρὸς σὲ διετέθησαν ὡς 

274 κατηγορίαν γεγραφότα "καθ᾿ αὑτῶν. νῦν δ᾽ " οἴομαι τοὺς 

μὲν πλείστους Σπαρτιωτῶν "ἐμμενεῖν τοῖς ἤθεσιν οἵσπερο 
καὶ τὸν ἄλλον χρόνον, τοῖς δὲ λόγοις τοῖς ἐνθάδε " γρα- 
φομένοις οὐδὲν μᾶλλον προσέξειν τὸν γοῦν ἢ τοὺς ἔξω τῶν 
Ἡρακλέους στηλῶν λεγομένοις, τοὺς δὲ φρονιμωτάτους 
αὐτῶν καὶ τῶν λόγων τινὰς ἔχοντας τῶν σῶν καὶ θαυ- 

μάζοτας, τούτους, ἤν λάβωσι τὸν ἀναγνωσόμενον καὶ 
χρόνον ὥστε — σφίσιν αὐτόϊς, οὐδὲν ἀ ἀγνοήσειν 

475 τῶν λεγομένων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπαίνων αἰσθήσεσθαι; τῶν 
μετ᾽ ἀποδείξεως εἰρημένων περὶ τῆς πόλεως “τῆς ἑαυ- 
τῶν, καὶ τῶν λοιδοριῶν κατ. σειν τῶν εἰκῇ μὲν 

9. πριοῦτόν G. vulg. τοιοῦτό. ἃ σεμνούς} τεχνικούς G. 
Ρ μάλιστ᾽ εὐδοκιμήσειν G. vulg. "ἡ ἐπέδειξεν Ο. vuls. ἐπιδείξειεν. 

μάλιστα μὲν εὐδοκιμήσειν. Υ καθ᾿ G. — 
4 διαλάθης G. ceteri διαλεχθῇῆς. 5 οἴομαι G. 
Τ' αὐτὸν G. ceteri αὐτός. ἡ ἃ ἐμμενεῖν Coraẽs: — 

᾿ ἢ τάχιστα Ὁ. vulg. τάχιστ' ,ἢ γραφομένοις G. vul. γεγραμ.- 
τ πρῖς τ᾽ ἄλλοις G. ἊΝ τοῖς * 

ἄλλοι. ὁ “ τῇς ἑαυτῶν G. vulg. αὐτῶν. 

" σο2 
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τόϊς πρώγμασι λεγομένων πικρῶς δὲ τόϊς ὀνόμασι κε- ἃ 
χρημένων, καὶ νομιεῖν τὰς μὲν βλασφημίας τὰς ἐνούσας 

,“ηδεἐν “τῷ βιβλίῳ τὸν φθόνον "ὑποβαλεῖν, τὰς δὲ πράξεις 

καὶ τὰς μάχας, ἐφ᾽ αἷς αὐτοί τε μέγα φρονῶσι καὶ 
παρὼ τόϊς ἄλλοις εὐδοκιμοῦσι, σὲ γεγραφέναι καὶ μνη- 
μονεύεσθαι πεποιηκέναι, συνωγωγόντω ἱπάσας αὐτὰς καὶ 
θέντα παρ᾽ ἀλλήλας, αἴτιον δ᾽ εἶναι καὶ " τοῦ πολλοὺς 
ποθεῖν ἀνωγνῶνα; καὶ ὃ" διελθέϊν αὐτάς, οὐ τὰς ἐκείνων ς 

ἐπιθυμοῦντας ἀκοῦσαι πράξεις, 'ἀλλὰ πῶς σὺ διείλεξαι 
277 περὶ αὐτῶν μαθέϊν βουλομένους. ταῦτ᾽ ἐνθυμουμένους καὶ 

διεξιόντας οὐδὲ τῶν παλαιῶν ἔργων ἀμνημονήσειν, δὲ ὧν 
ἐγκεκωμίακως τοὺς προγόνους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ πολλά- 286 
κις διαλέξεσθαι πρὸς σφᾶς αὐτούς, πρῶτον μὲν ὅτι Δω- 
ριεῖς ὄντες, ἐπειδὴ κατέϊδον τὰς πόλεις τὰς ἑαυτῶν ἀδό- ; 

ξους καὶ μικρὰς καὶ πολλῶν ἐνδεέϊς οὔσας, ὑπεριδόντες 

ταύτας "ἐστράτευσαν ἐπὶ τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πρωτευού- 
278 cus, ἐπ᾿ Ἄργος καὶ Λακεδαίμονα καὶ Μεσσήνην, μάχῃ 

δὲ νικήσαντες τοὺς μὲν ἡττηθέντας ἔκ τε τῶν πόλεων καὶ 

τῆς χώρας ἐξέβαλον, ᾿αὐτοὶ δὲ τὰς κτήσεις ἁπάσας τὰς Ὁ 
ἐκείνων Ἢ τότε κατασχόντες ἔτι καὶ γῦν ἔχουσιν, οὗ μέϊζον 

ἔργον καὶ — οὐδεὶς ἐπιδείξει κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν 
Χρόνον γενόμενον, οὐδὲ πρᾶξιν εὐτυχεστέραν " καὶ θεοφιλε- 

στέραν τῆς τοὺς χρησαμένους τῆς μὲν οἰκείας ἀπορίας 
ἀπαλλαξάσης, τῆς δ᾽ ἀλλοτρίας εὐδαιμονίας κυρίους 

279 ποιησάσης. καὶ ταῦτω μὲν μετὼ “πάντων συστρατευσώ- 

d τῷ βιβλίῳ G. vulg. τῇ βίβλῳ. 1 ἀλλὰ πῶς Ὁ. νυ]ν, ἀλλ᾽ ὅπως. 
8. ὑποβαλεῖν G. ceteri ὑποβάλ- Κ ἐστράτευσαν Ὁ. vulg. ἐστρά- 
λειν. ᾿ τεῦον. 

Γ πάσας αὐτὰς καὶ ἃ. vulg. 1 αὐτοὶ δὲ G. ceteri αὐτοί τε. 
ὡπάσας αὐτὰς καθ᾽ αὑτάς. τη τότε) Accessit 6 G. 

Β τοῦ πολλοὺς G. vulg. τοῦ τοὺς 5 καὶ θεοφιλεστέραν] οἴη. pr. G. 
πολλούς. ο πάντων συστρατευσαμένων σ. 

᾿ διελθεῖν G. vulg. διεξελθεῖν. vulg. πάντων τῶν συστρατευσαμένων. 
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μένων ἔπραξαν" " ἐπειδὴ δὲ πρὸς ᾿Αργείους καὶ Μεσσηνΐς ὁ 
ους τὴν χώραν διείλοντο καὶ καθ᾽ αὑτοὺς ἐν Σπάρτη κατ- 
ῴκησαν, ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς τοσοῦτον φρονῆσαι φὴς 
αὐτούς, ὥστε ὄντως οὐ πλείους τότε δὲσιχιλίων οὐχ, ἡγή- 
σασῦαι σφᾶς αὐτοὺς ἀξίους εἶναι ζῆν, εἰ μὴ δεσπόται 
πασῶν τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων γενέσθαι δυνηθέϊεν, 

“ϑοταῦτα δὲ " διανοηθέντας καὶ πολεμέϊν ἐπιχειρήσαντας 
οὐκ. ἀπειπεῖν, "ἐν πολλοῖς κακοῖς καὶ κινδύνοις "γιγνο- 
μένους, πρὶν ἁπάσας ταύτας ὑφ᾽ αὑτοῖς ἐποιήσαντο ' πλὴν ἀ 

τῆς ̓ Αργείων πόλεως, ἔχοντας δ᾽ ἤδη καὶ χώραν πλείστην 

καὶ δύναμιν μεγίστην καὶ δόξαν τοσαύτην ὅσην προσήκει 

τοὺς τηλικαῦτα διωπεπραγμένους οὐχ, ἧττον διακεῖσθαι 
φιλοτίμως, ὅτι λόγος ὑπῆρχεν αὐτοῖς ἴδιος καὶ καλὸς 

481 μόνοις τῶν Ελλήνων᾽ ἐξεῖναι γὰρ εἰπεῖν αὐτῴις ὅτι σφεῖς 
μὲν ὄντες οὕτως ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν οὐδεμιᾷ πώποτε τῶν 
μυριάνδρων πόλεων ἠκολούθησαν οὐδ᾽ ἐποίησαν τὸ προσ-ὁ 

ταττόμενον, ἀλλ᾽ αὐτόνομοι διετέλεσαν ὄντες, αὐτοὶ δ᾽ ἐν 
τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς τοὺς βαρβάρους "πάντων τῶν Ἕλ- 

482 λήνων ἡγεμόνες κατέστησαν, καὶ τῆς τιμῆς ταύτης ἔτυχον 

οὐχ, ἀλόγως, ἀλλὼ διὼ τὸ μώχας ποιησάμενοι πλείστας 
ἀνθρώπων κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον μηδεμίαν ἡττηθῆναι τού- 

τῶν ἡγουμένου βασιλέως, ἀλλὰ νενικηκέναι πάσας, οὗ ,.87 

τεκμήριον οὐδεὶς ἂν δύναιτο μεῖζον εἰπεῖν ἀνδρίας καὶ 

καρτερίας καὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους ὁμονοίας, πλὴν ἢ τὸ 
483 ῥηθήσεσθαι μέλλον" τοσούτων γὰρ τὸ πλῆθος " τῶν πόλεων 

Ῥ ἐπειδὴ G. vuls. ἐκεί, ὡς ὁδιων τὸ ἀρρρί αν. Ἐρο 
4 διανοηθέντας ---- ἐπιχειρήσαντας vero præter hæc πλὴν τῆς ̓Αργείων 

οὐκ ἀπειπεῖν Ε. vuls. διανοηθέντες nihil desidero. 
-- ἐπιχειρήσαντες οὐκ ἀπεῖπον. Ἂ πάντων ἃ. vulg. ἁπάντων. 

τ ἐν} om. G. * τῶν πόλεων G. vulg. om. ar- 
δ᾽ γιγνομένους (ἃ. vulg. γενόμενοι. ticulum. 
— —— — 
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τῶν Ἑλληνίδων οὐσῶν, τῶν μὲν ἄλλων "οὐδεμίαν [“ ἔστιν] 

εἰπεῖν οὐδ᾽ εὑρέϊν, ἥτις οὐ "περιπέπτωκε ταῖς συμφοραῖς 
ταῖς εἰθισμέναις γίγνεσθαι ταῖς πόλεσιν, ἐν δὲ τῇ Σπαρ- 
τιατῶν οὐδεὶς ἂν ἐπιδείξειεν " οὔτε στάσιν οὔτε σφαγὰς 
οὔτε φυγὰς ἀνόμους γεγενημένας, οὐδ᾽ ἁρπαγὰς χρημάτων 
οὐδ᾽ αἰσχύνας γυναικῶν καὶ παίδων, ἀλλ᾽ οὐδὲ πολιτείας Ὁ 
μεταβολὴν οὐδὲ χρεῶν ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν 

284 οὐδ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν τῶν ἀνηκέστων κακῶν. περὶ ὧν διεξιόντας 

οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ καὶ “σοῦ, τοῦ τ᾽ ἀθροίσαντος καὶ δια:- 

λεχθέντος οὕτω καλῶς περὶ αὐτῶν, μεμνήσεσθαι καὶ. 
πολλὴν χάριν ἕξειν." ΣΝ ᾿ 

“85. “Οὐ τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην ἔχω περὶ σοῦ “νῦν καὶ 

πρότερον. ἐν μὲν γὰρ τὸς παρελθοῦσι χρόνοις ἐβαύμαζόν 
σου τήν τε φύσιν καὶ τὴν τοῦ βίου τάξιν “καὶ τὴν φιλο- ὃ 

πονίαν καὶ μάλιστω τὴν ἀλήθειαν τῆς φιλοσοφίας, νῦν 

“86 δὲ ᾿ζηλῶ σε καὶ μακαρίζω τῆς εὐδαιμονίας" δοκεῖς γάρ 
μοι ζῶν μὲν * δόξαν οὐ μείζω ἐμὲν ἧς ἄξιος εἶ 

(χαλεπὸν γάρ)" παρὰ πλείοσι δὲ καὶ μᾶλλον — 

γουμένην τῆς γὺν ὑπαρχούσης, τελευτήσας δὲ τὸν βίον. 

᾿ μεθέξειν ἀθανασίας, οὐ τῆς τόις θεόὶς παρούσης, ἀλλὰ 

τῆς τῶς ἐπιγιγνομένοις περὶ τῶν διενεγκόντων ἐπί τινι ἃ 
287 τῶν κωλῶν ἔργων μνήμην ἐμποιούσης. καὶ δικαίως τεύξει 

τούτων" ᾿ἐπήνεκως γὰρ τὰς πόλεις ἀμφοτέρας καλῶς καὶ 

Υ οὐδεμίαν Extremas 50} 8083 “ καὶ τὴν φιλοπονία») καὶ φιλο- 
correctas habet G. πονίαν G. 

⸗Verbum [ἔστιν] ab H. Wolſio τ ζηλῶ σε--τῆς εὐδαιμονίας ἃ. 
insertum est. vulg. ζηλῶ σου---τὴν εὐδαιμονίαν. 

ἃ φπεριπέπτωκε ἃ. vulg. περιέ- s μὲν α. vulg. δέ. 
πεσε. Β παρὰ πλείοσι ἃ. vulg. παρα- 

Ὀ οὔτε στάσιν] Addidi e G. πλήσιον. 
ς Ῥοβῖ σοῦ deletum aliquid in ᾿ τελευτήσας ἃ. vulg. τελευτή- 

G. videtur fuisse κάμου. Pro — 
τοῦ τ᾽ malim τοῦ γ᾽. Κ᾿ μεθέξειν] om. G. 

d γῦν καὶ G. vulg. νῦν τε καί. . ἐπήνεκας G. vulg. ἐπήνεσας. 
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᾿ προσηκόντως, τὴν μὲν κατὰ τὴν δόξαν "" τὴν τῶν πολλῶν, 
᾿ ἧς οὐδεὶς τῶν ὀνομαστῶν ἀνδρῶν καταπεφρόνηκεν, ἀλλ᾽ 

ἐπιθυμοῦντες τυχεῖν αὐτῆς οὐκ ἔστιν ὅντινα κίνδυνον οὐχ 

ὑπομένουσι, τὴν. δὲ κατὼ τὸν λογισμὸν τῶν πειρωμένων 

στοχάζεσθαι τῆς ἀληθείας, παρ ἐς εὐδοκιμέϊν ἄν τινες 
ἕλοιντο μᾶλλον ἢ παρὼ τοῖς "ἄλλοις διπλασίοις γενομέ- ὁ 

γρις ἢ γὺν εἰσίν." 

,88 ““᾿Απλήστως δὲ διακείμενος ἐν τῷ " παρόντι πρὸς τὸ 
λέγειν, καὶ πολλ᾽ ἂν εἰπεῖν ἔχων " ἔτι καὶ περὶ σοῦ καὶ 
περὶ “τοῖν πολέοιν καὶ περὶ τοῦ λόγου, ταῦτα μὲν ἐάσω, 
περὶ ὧν δὲ παρακληθῆναί με σὺ φής, περὶ τούτων ἀπο- “88 

᾿ς φανοῦμαι. "συμβουλεύω γάρ σοι μήτε κατακάειν τὸν 

“80 λόγον μήτ᾽ ἀφανίζειν, ἀλλ᾽ εἴ τινος ἐνδεής ἐστι, διορθώ- 

σάντω καὶ προσγρώψναντα πάσας τὰς διατριβὰς τὰς 
περὶ αὐτὸν " γεγενημένας διδόναι τοῖς βουλομένοις λαμε- 

βάνειν, εἴπερ βούλει "χαρίσασθαι μὲν τοῖς ἐπιεικεστάτοις 

᾿ τῶν Ἑλλήνων καὶ "τοῖς ἀληθῶς φιλοσοφοῦσιν ἀλλὰ μὴ 
᾿ς προσποιουμένοις, λυπῆσαι δὲ τοὺς θαυμάζοντας "μὲν τὰ 

λροσὰ μᾶλλον τῶν ἄλλων, λοιδορουμένους δὲ τοῖς λόγοις 
τοῖς σοὶς ἐν τοῖς ὄχλοις. τοῖς — ἐν εἷς πλείους 

ἡ εἰσὶν οἱ καθεύδοντες τῶν ἀκροωμένων, καὶ προσδοκῶντας, 
ἣν. παρακρούσωνται τοὺς τοιούτους, ἐναμίλλους τοὺς αὑ- 

τῶν "γενήσεσθαι τοὺς ὑπὸ σοῦ γεγραμμένοις, κακῶς "εἰ- 

ἐς τὴν τῶν G. vulg. τῶν. t χαρίσασθαι} χαρίζεσθαι G. 
ἄλλοις] οτι. Ὁ. ἃ πρῖς ἀληθῶς) τοῖς ὡς ἀληθῶς 

9. παρόντι πρὸς τὸ λέγειν ἃ. ce- τεῦ. G. 

teri καιρῷ τῷ πρὸς τοὺς ἄλλους. * μὲν τὰ σὰ G. vulg. σε. 
Ρ ἔτι] Addidi e G. Υ εἰσὶν οἱ καθεύδοντες (ἃ. ceteri 
4 τοῖν πολέοιν G. vulg. τῶν πό- εἶναι τοὺς καθεύδοντας. 

λεῶν. ᾿ : ξ: γενήσεσθα: ΟΕ. ceteri γεγενῆ- 
τ συμβουλεύω --- κατακάειν ἃ. σθαι. * 

vulg. συμβουλεύσω----καίειν.. ἃ. εἰδότες G. alii εἰδότας. 
. 5 ψεγενημένας G. vulg. γενομένας. 

σα4 
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δότες ὅτι " πλέον ἀπολελειμμένοι τῶν σῶν εἰσὶν ἢ τῆς 
Ὁμήρου δόξης οἱ περὶ τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ ποίησιν γεγο- ὁ 
νότες." 

2901: Ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ καὶ τοὺς παρόντας ἀξιώσαντος 
ἀποφήνασθαι περὶ ὧν παρεκλήθησαν, οὐκ ἐθορύβησαν, ὃ 
ποιέϊν εἰώθασιν “ἐπὶ τοῖς χαριέντως διειλεγμένοις, ἀλλ 
ἀνεβόησαν ὡς ὑπερβαλλόντως εἰρηκότος, καὶ περιστάντες 

αὐτὸν ἐπήνουν, ἐζήλουν, ἐμωκάριζον, καὶ προσθέϊναι μὲν 

οὐδὲν εἶχον τοῖς εἰρημένοις οὐδ᾽ ἀφελέϊν, συνωπεφαίνοντο 
δὲ καὶ ᾿᾿συνεβούλευόν μοι ποιεῖν ὥπερ ἐκέϊνος παρήνεσεν. 

φοχοὺ μὴν οὐδ᾽ ἐγὼ παρεστὼς ἐσιώπων, ἀλλ᾽ “ἐπνεσά τήν 

τε φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἃ 
οὐδὲν ἐφθεγξάμην ὧν εἶπεν, οὔθ᾽ ὡς ἔτυχε ταῖς ὑπονοίαις 
τῆς ἐμῆς διανοίας οὔθ᾽ ὡς διήμαρτεν, ἀλλ᾽ εἴων αὐτὸν 
οὕτως ἔχειν ὥσπερ αὐτὸς αὑτὸν διέθηκεν. 

293 Περὶ μὲν οὖν ὧν ὑπεθέμην ἱκανῶς. εἰρησθα: νομίζω" τὸ 

γὰρ ἀναμιμνήσκειν καθ᾿ ἕκαστον τῶν εἰρημένων οὐ πρέπει 

τοῖς λόγοις τοῖς τοιούτοις" βούλομαι δὲ διαλεχθῆναι περὶ 6 
αράτῶν ἰδίος μοὶ περὶ τὸν λόγον συμβεβηκότων. ἐγὼ γὰρ 

ἐνεστησάμην μὲν αὐτὸν ἔτη γεγονὼς ὅσα περ ἐν ἀρχῇ 
προεϊπεν" ἤδη δὲ τῶν ἡμισέων γεγραμμένων ξἐπιγενομένου 
μοι νοσήματος. ῥηθῆναι μὲν. οὐκ εὐπρεποῦς, δναμέωυ δ᾽ — 
ἀναιρεῖν οὐ μόνον. τοὺς πρεσβυτέρους ἐν τρισὶν ἢ "τέτταρσιν 

ἡμέρωις ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκμαζόντων πολλούς, τούτῳ 1δια- 
* 22 *2 * 

τέλω τρί τή μωχόμενος, οὕτω φιλοπόνως ἐκώστην τῆν 

ἡμέραν διάγων, " ὥστε τοὺς εἰδότας καὶ τοὺς παρὼ ' τού- 

» πλέον G. vulg. πλεῖον. — ἐπιγενομένου ἐγγενομένου σα. 

ὈΡΈΩΝ, ἀπο ν᾿ αι γεβού μοι G. ὦ συν- τ' . vulg. διετέλουν. 
εβούλευον. Κ ὥστε τοὺς G. vulg. ὥστε καὶ 

e ἐπήνεσα G. vulg. ἐπήνουν. τούς. 
Γ ὅσα περ G. vulg. ἅπερ. Ἰ τούτων G. vulg. τῶν εἰδότων. 

*3 ΜΝ ΝΕ ΔΝ δ νὰ «...... 
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τῶν πυνθανομένους " μᾶλλόν με θαυμάζειν διὼ τὴν καρ- 
“ο5τερίαν ταύτην ἢ δὲ ἃ πρότερον ἐπηνούμην. ἤδη δ᾽ ἀπειρη- Ὁ 

κότος καὶ διὼ τὴν νόσον καὶ διὼ τὸ γῆρας, τῶν ἐπίισκο- 
πούντων τινές με καὶ πολλώκις ἀνεγνωκότων τὸ μέρος 
τοῦ λόγου τὸ γεγραμμένον, ἐδέοντό μου καὶ συνεβούλευον 
μὴ ἀρρεαλιπ ει αὐτὸν ἡμιτελῆ μηδ᾽ ἀδιέργαστον, ἀλλὰ 

πονῆσαι μικρὸν χρόνον καὶ προσέχειν. τοὶς λοιποὶς τὸν 

“96 γοῦν. οὐχ, ὁμοίως δὲ διελέγοντο περὶ τούτων τοῖς ἀφοσιου- 

297 

298 

μένοις, ἀλλ᾽ ὑπερεπαινοῶντες μὲν “ τὼ γεγραμμένα, τοι- 
αὕτα δὲ λέγοντες, ὧν εἴ τινες Ῥἥκουον μήτε συνήθεις ἡμῶν ς 
ὄντες μήτ᾽ εὔνοιαν μηδεμίαν ἔχοντες, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ 
ἂν ὑπέλαβεν τοὺς μὲν φενακίζειν, ἐμὲ δὲ διεφθάρθαι καὶ 
παντάπασιν εἶναι μωρόν, εἰ πείσομαι τοῖς λεγομένοις. 
οὕτω δ᾽ ἔχων, “ἐφ᾽ οἷς εἰπεῖν ἐτόλμησαν, ἐπείσθην (τί 

γὰρ δέϊ " μακρολογεῖν) γενέσθαι "πρὸς τῇ τῶν λοιπῶν 
πραγματείᾳ γεγονὼς μὲν ἔτη τρία μόνον ἀπολείποντα 
τῶν ἑκατόν, οὕτω δὲ διακείμενος ὡς ἕτερος ἔχων οὐχ ἃ 
ὅπως ᾿ἱ γράφειν ἂν λόγον ἐπεχείρησεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄλλου 
δεικνύοντος καὶ πονήσαντος ἠθέλησεν ἀκροατὴς γενέσθαι. 

Τίνος οὖν ἕνεκα ταῦτα διῆλθον ; οὐ συγγνώμης τυχεῖν 

ἀξιῶν ὑπὲρ τῶν εἰρημένων (οὐ γὰρ οὕτως οἴομαι διειλέχθαι 

* αὐτῶν), ἀλλὰ δηλῶσαι βουλόμενος τά τε περ ἐμὲ 

" γεγενημένα, καὶ τῶν ἀκροατῶν ἐπαινέσαι μὲν τοὺς τόν 
τε λόγον ἀποδεχομένους τοῦτον καὶ τῶν ἄλλων σπου- 6 

δαιοτέρους καὶ φιλοσοφωτέρους εἶναι νομίζοντας "τοὺς 

Ὁ με} μὲν αὶ ἡ πρὸς τῇ --πραγματείᾳ G. vulg 
ο τὰ] om. pr. G. περὶ τὴν----πραγματείαν. 
Ρ Ante ἤκουον delete littereeæ t γράφειν ἄν λόγον] λόγον ἂν 
——— γράφειν ἃ. 

4 ἐφ᾽ εἷς εἰπεῖν ἐτόλμησαν 6. u γεγενημένα G. ceteri γενόμενα. 
vulg. ὡς ἴσως ἂν εἰπεῖν τινὲς ἐτόλ- * ποὺς διδασκαλικοὺς ἃ. vulg. 
μησων. ᾿ τούς τε διδασκαλικούς. 

τ μακρολογεῖν G. vulg. μακρὸν 
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διδασκωλικοὺς καὶ τεχνικοὺς τῶν πρὸς τὰς ἐπιδείξεις 
καὶ τοὺς ἀγώνας γεγραμμένων, καὶ τοὺς τῆς ἀληθείας 

"στοχαζομένους τῶν τὰς δόζας τῶν ἀκροωμένων παρά- 
κρούεσθαι ζητούντων, καὶ τοὺς ἐπιπλήττοντας τοῖς ἁμάρ- 290 

τανομένοις καὶ νουθετοῦντας τῶν πρὸς ἡδονὴν καὶ χάριν 
299 λεγομένων, συμβουλεῦσαι δὲ τοῖς τἀναντία τούτων γι- 

γνώσκουσι πρῶτον μὲν μὴ πιστεύειν ταῖς αὑτῶν γνώμαις, 
μηδὲ νομίζειν ἀληθεῖς εἶναι τὰς κρίσεις τὰς ὑπὸ τῶν ῥώ- 
θυμούντων γιγνομένας, ἔπειτα μὴ προπετῶς ἀποφαΐνε- 
σθαι περὶ ὧν οὐκ ἴσασιν, ἀλλὼ περιμένειν ἕως ἂν ὁμίο- 
γοήσωι δυνηθῶσι τοῖς τῶν ἐπιδεικνυμένων πολλὴν ἐμπει- 

ρίαν ἔχουσιν" τῶν γὰρ οὕτω Υ διοικούντων τὰς ἑαυτῶν δια- 
γοίως οὐκ ἔστιν “ὅστις ἄν τοὺς τοιούτους ἀνοήτους εἶναι 

νομίσειεν. 
ΣΝ. λυ δον έν. ἀν ὦ 

1Γ. 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν. 

ΕἸ πάντες ἤθελον οἱ παιδεύειν ἐπιχειροῦντες ἀληθη λέ 291 

γεῖν, καὶ μὴ μείζους, ποιέσθαι τὰς ὑποσχέσεις ὧν ἔμελ- 
ες λον ἐπιτελεῖν, οὐκ. ἂν κακῶς ἤκουον ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν. 

γῶν δ᾽ οἱ τολμῶντες λίαν ἀπερισκέπτως ἀλαζονεύεσθαι 

πεποιήκασιν ὥστε δοκεῖν ἄμεινον (βουλεύεσθαι τοὺς ῥαθυ- 

᾿μεῖν αἱρουμένους τῶν περὶ τὴν φιλοσοφίαν διατριβόντων. Ὁ 

ατίς γὰρ οὐκ ἂν μισήσειεν ἅμω καὶ καταφρονήσειε πρώ- 
τὸν μὲν τῶν περὶ τὰς ἔριδας — οἱ προσποιοῦν- 

Υ διοικούντων τὰς ἑαυτῶν διανοίας 2 ὅστις ἄν Ε. —* ὅπως ἂν 
G. vulg. διηκόντων διανοίας. ὃ τις. 
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ται. μὲν τὴν ἀλήθειαν ζητεῖν, εὐθὺς δ᾽ ἐν. ἀρχῇ τῶν ἐπαγ- 

γελμάτων ψευδὴ λέγειν — * "οἶμαι γὰρ ἅπα- 

σιν εἶναι φανερὸν ὅτι τὰ μέλλοντα " προγεγνώσκειν οὐ 

3τῆς ἡμετέρας φύσεώς ἐστιν, ἀλλὰ τοσοῦτον ἀπέχομεν 

ταύτης τῆς φρονήσεως, ὥσθ᾽ Ὅμηρος ὁ "μεγίστην “ ἐπὶ 
σοφία δόξαν εἰληφὼς καὶ τοὺς θεοὺς πεποίηκεν ἔστιν ὅτε ἢ 

βουλευομένους “ ὑπὲρ αὐτῶν, οὐ τὴν ἐκείνων γνώμην εἰδώς, 
ἀλλ᾽ ἡμῖν ἐνδείξεσθαι βουλόμενος ὅτι τοῖς ἀνθρώποις “ἐν 

4 τοῦτο τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. οὗτοι τοίνυν εἰς τοῦτο τόλμης 

ἐληλύθασιν, ὥστε πειρῶνται πείθειν τοὺς νεωτέρους ὡς, ἣν 
αὐτοῖς ' πλησιάζωσιν, ἅ τε πρακτέον ἐστὶν εἴσονται καὶ 
διὰ ὅ ταύτης τῆς ἐπιστήμης εὐδαίμονες γενήσονται. Καὶ 

τηλικούτων ἀγαθῶν " αὐτοὺς διδασκάλους καὶ κυρίους 
καταστήσαντες, οὐκ αἰσχύνονται ἵ τρεῖς ἢ τέτταρας μνᾶς ἃ 

ὑπὲρ τούτων αἰτοῦντες. ἀλλ᾽ εἰ μέν τε τῶν ἄλλων κτή- 

μάτων πολλοστοῦ μέρους τῆς ἀξίας ἐπώλουν, οὐκ ἂν 

Κἠμφεσβήτησαν ' ὡς οὐκ εὖ φρονοῦντες τυγχάνουσι, σύμ- 

πάσαν δὲ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὕτως ὀλίγου 

Ἢ τιμῶντες, ὡς νοῦν ἔχοντες διδάσκαλοι τῶν ἄλλων ἀξι- 
οὖσι " γίγνεσθαι. καὶ λέγουσι μὲν ὡς οὐδὲν δέονται χρη- 
μάτων, ἀργυρίδιον καὶ χρυσίδιον τὸν πλοῦτον ἀποκαλοῦν- 6 

τες, μικροῦ δὲ κέρδους ὀρεγόμενοι μόνον οὐκ ἀθανάτους 
δὑπισχνοῦντωι “τοὺς συνόντας ποιήσειν. ὃ δὲ πάντων κα- 

3 ἃ προγιγνώσκειν γιγνώσκειν ΡΥ. σφᾶς αὐτούς. 
ἱ τρεῖς ἢ τέτταρας GD. vulg. 

Ὁ μεγίστην) μέγιστος G. τέτταρας ἢ πέντε. 
ς ἐπὶ σοφίᾳ δόξαν εἰληφὼς G. D. * ἠμφεσβήτησαν G. vulg. ἦμ- 

νυῖρ. δέξαν ἐπὶ σοφίᾳ σχών. — 
ὑπὲρ G. D. vulg. περί. 1 ὡς οὐκ] οἷς G. 

ει 8 ἐν (Ὁ. vulg. ἕν τι. τ τιμῶντες α.Ὦ. vulg. πωλοῦν- 
" —— G.D. vulg. πλη- τες. 

σιάσωσιν. Ὦ γίγνεσθαι G. D. L ceteri γε- 
5. ταύτης τῆς] τῆς αὐτῆς D. γέσθα;. 
h αὑτοὺς διδασκάλους καὶ κυρίους Ὁ χρὺς συνόντας ποιήσειν α.Ὦ. 

α.Ὁ. vulg. διδασκάλους καὶ κυρίους νυ]. ποιήσειν τοὺς αὑτοῖς συνόντας. 
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ταγελαστότατον, ὅτι ἢ παρὰ μὲν ὧν δέϊ “ λαβεῖν αὐτούς, 

τούτοις μὲν ἀπιστοῦσιν, οἷς μέλλουσι τὴν δικαιοσύνην πα- 292 
ραϑώσειν, ὧν δ᾽ " οὐδεπώποτε διδάσκαλοι γεγόνασι, παρὰ 
τούτοις τὼ * τῶν μαβητῶν " μεσεγγυοῦνται, πρὸς μὲν 
τὴν ἀσφάλειαν εὖ βουλευόμενοι, τῷ δ᾽ ἐπαγγέλματι τά- 

ἡναντία πράττοντες. τοὺς μὲν γὰρ ἄλλο τι παιδεύοντας 
προσήκει διωκριβοῦσθαι περὶ τῶν διαφερόντων (οὐδὲν γὰρ 
κωλύει ἵἱ τοὺς περὶ ἕτερα δεινοὺς γενομένους μὴ χρηστοὺς 
εἶναι περὶ τὰ συμβόλαια)" τοὺς δὲ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴ 
σωφροσύνην " ἐνεργαζομένους πῶς οὐκ ἄλογόν ἐστι " μὴ 
τοῖς μαθηταῖς ᾿ μάλιστα πιστεύειν ; οὐ γὰρ δή που περὶ 

τοὺς ἄλλους ὄντες καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι περὶ τού- 
τους ἐξαμαρτήσονται, δὲ οὺς τοιοῦτοι γεγόνασιν. 

8 Ἐπειδὰν οὖν τῶν ἰδιωτῶν τινές, ἅπαντα ταῦτα συλ 
λογισάμενοι, κατίδωσι τοὺς τὴν σοφίαν διδάσκοντας καὶ ; 

τὴν εὐδαιμονίαν παραδιδόντας αὐτούς τε πολλῶν δεομέ- 
γους καὶ τοὺς μαθητὰς μικρὸν πραττομένους, καὶ τὰς ο 

ἐναντιώσεις ἐπὶ μὲν τῶν ἡ λόγων τηροῦντας, ἐπὶ δὲ τῶν 
9 ἔργων μὴ καβορῶντας, ἔτι δὲ περὶ " μὲν τῶν μέλλοντων 
εἰδέναι προσποιουμένους, περὶ δὲ τῶν παρόντων μηδὲν τῶν 
δεόντων μήτ᾽ εἰπεέϊν μήτε συμβουλεῦσαι δυναμένους, ἀλλὰ 
μᾶλλον ὁμονοοῦντως καὶ πλείω κατορθοῦντας τοὺς ταῖς 
δόξαις χρωμένους ἢ τοὺς τὴν ἐπιστήμην ἔχειν ἐπαγγελ- 

λομένους, εἰκότως οἶμαι καταφρονοῦσι, καὶ νομίζουσιν 

ἀδολεσιχίωαν καὶ μικρολογίαν ἀλλ᾽ οὐ τῆς ψυχῆς ἐπιμέ- ἃ 

λείων εἶναι ἢ τὰς — διωτριβάς. 

Ῥ παρὰ μὲν ὧν G. vulg. παρ᾽ ὧν. χ μὴ α.Ὁ. vulg. μὴ οὐ. Ἐπ ha- 
4. λαβεῖν Ο.}). γυὶς. —— bet G. ἴῃ marg. D. a rec. m. 
τ Ὦ. Υ μάλιστα G. D. ναῖὶνσ. μᾶλλον. 
5. μεσεγγυοῦνται G.D. vulg. με- ἡ λόγων G. D. νυΐρ. λογιδίων. 

σεγγυῶνται. a μὲν τῶν —— G. D. vulg. 
t χοὺς περὶ ἕτερα] τοὺς ἕτερω ἃ. τῶν —— 

ἃ ἐγεργαζομένους G.D. γαῖ. * - τὰς τοιαύτας νυ δῶ G. D. 
γαζομένους. vulg. τὰς διατριβὰς τὰς τοιαύτας. 
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10 Οὐ μόνον δὲ τούτοις ἀλλὰ καὶ τοῖς τοὺς πολιτικοὺς 
λόγους ὑπισχνουμένοις ἄξιον ἐπιτιμῆσαι" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
τῆς μὲν ἀληθείας οὐδὲν φροντίζουσιν, ἡγοῦνται δὲ τοῦτ᾽ 
εἶναι τὴν τέχνην, ἤν ὡς πλείστους τῇ " μικρότητι 4 τοῦ 

μισθοῦ καὶ τῷ μεγέθει τῶν ἐπαγγελμάτων προσαγά- 
1 γώντῶι καὶ λαβεῖν τι παῤ αὐτῶν δυνηθῶσιν" οὕτω δ 

ἀναισθήτως αὐτοί τε διάκεινται καὶ τοὺς ἄλλους ἔχειν 6 
ὑπειλήφασιν, ὥστε χεῖρον γράφοντες τοὺς λόγους ἢ τῶν 
ἰδιωτῶν τινὲς αὐτοσχεδιάζουσιν, ὅμως ὑπισχνοῦνται τοιού- 
τοὺς ῥήτορας τοὺς συνόντας ποιήσειν ὥστε μηδὲν τῶν ἐνόν- 
τῶν ἐν τόὶς πράγμασι παραλιπεϊν" καὶ ταύτης τῆς δὺ- 293 
νάμεως οὐδὲν οὔτε ταῖς ἐμπειρίαις οὔτε τῇ φύσει “ τῇ τοῦ 

1 μαθητοῦ μεταδιδόασιν, ἀλλά φασιν ὁμοίως τὴν τῶν λό- 
γῶν ἐπιστήμην ὥσπερ τὴν τῶν ' γραμμάτων παραδώσειν, 
ὡς μὲν ἔχει τούτων ἑκάτερον, οὐκ ἐξετάσαντες, οἰόμενοὶ 
δὲ διὼ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐπαγγελμάτων αὐτοί τε θαυ- 
μασθήσεσθαι καὶ τὴν παίδευσιν τὴν τῶν λόγων ὅ πλέονος 

ἀξίαν δόξειν εἶναι, κακῶς εἰδότες ὅτι μεγάλας ποιῶσι 
τὰς τέχνας οὐχ, οἱ τολμῶντες ἀλαζονεύεσθαι περὶ αὐτῶν, Ὁ 

ἀλλ᾽ οἵτινες ἄν, ὅσον ἔνεστιν ἐν ἑκάστη, τοῦτ᾽ ἐξευρεῖν δὺ- 
νηθῶσιν. 

13 Ἐγὼ δὲ " πρὸ ᾿ πολλῶν μὲν ἂν χρημάτων ἐτιμησά- 
μῆν τηλικοῦτον δύνασθα: τὴν φιλοσοφίαν, ὅσον οὗτοι λέ- 

γουσιν (ἴσως γὰρ " οὐκ ἂν ἡμεῖς πλεῖστον ἀπελείφθημεν, 
οὐδ᾽ ἂν ἐλώχιστον μέρος ἀπελαύσαμεν αὐτῆς)" ἐπειδὴ 
δ᾽ οὐχ, οὕτως ἔχει, βουλοίμην ἂν παύσασθαι τοὺς φλυα- 

5 μικρότητι G. D. vulg. σμικρό- Γ γραμμάτων) πραγμάτων G. 
τήτι. ξ πλέονος G. D. vulg. πλείονος. 

4 τοῦ μισθοῦ) τῶν μισθῶν D. εἴ Β ᾳρὸ] Delet Ὁ. 
marg. ἱ φολλῶν μὲν ἀν G.D. vulg 
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ροῦντας" ὁρῶ γὰρ οὐ μόνον ' περὶ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας 
τὰς βλασφημίας γιγνομένας, ἀλλὼ καὶ τοὺς ἄλλους ς 

ἅπαντας συνδιαβαλλομένους τοὺς περὶ " τὴν αὐτὴν δὲα- 

τριβὴν ὄντας. 
14. Θαυμάζω. δ᾽ ὅταν ἴδω " τούτους μαθητῶν ἀξιουμένους, 
δὲ 5 ποιητικοῦ πρώγματος τεταγμένην τέχνην. π᾿ 

μα φέροντες λελήθασι σφᾶς αὐτούς. τίς γὰρ οὐκ εἶδ 

πλὴν τούτων ὅτι τὸ μὲν τῶν γραμμάτων ἀκινήτως ἔχει 

καὶ μένει κατὼ ταὐτόν, ὥστε τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ περὶ τῶν 
αὐτῶν χρώμενοι διατελοῦμεν, τὸ δὲ τῶν λόγων πᾶν τοὐ- ἃ 
γαντίον πέπονθεν" τὸ γὰρ ὑφ᾽ ἑτέρου ῥηθὲν τῷ λέγοντι μετ' 
ἐκεῖνον οὐχ ὁμοίως χρήσιμόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὗτος εἶναι δοκέϊ 
τεχνικώτατος, ἢ ὅς τις ἂν ἀξίως μὲν λέγη τῶν πραγμά- 
τῶν, μηδὲν δὲ τῶν αὐτῶν τὸς ἄλλοις εὑρίσκειν δύνηται. 

15 μέγιστον δὲ σημεῖον τῆς ἀνομοιότητος αὐτῶν᾽ τοὺς μὲν 

γὰρ λόγους οὐχ, οἱόν τε καλῶς ἔχειν, ἢν μὴ τῶν καιρῶν 

καὶ τοῦ ᾿πρεπόντως καὶ τοῦ καινῶς ἔχειν μετάσχωσιν, 

τοῖς. δὲ γράμμασιν οὐδενὸς τούτων προσεδέησεν. ὥσθ᾽ οἷς 
— τοῖς τοιούτοις παραδείγμωσι πολὺ ἂν δικαιό- 

τερον ἀποτίνοιεν ἢ λαμβάνοιεν ἀργύριον, ὅτι πολλῆς ἐπι- 

μελείας "αὐτοὶ δεόμενοι " παιδεύειν τοὺς ἄλλους ἐπέχει- 

ροῦσιν. ᾿ 
τό Ἐἰ δὲ δεῖ μὴ μόνον “κατηγορεῖν τῶν ἄλλων ἀλλὰ καὶ 

τὴν ἐμαυτοῦ δηλῶσαι διάνοιαν, ἡ ἡγουμαι πάντας ἄν μ9ι294 

τοὺς εὖ φρονοῦντας συνειπεῖν ὅτ, πολλοὶ μὲν τῶν φιλοσο- 

1 περὴ εἰς marg. G. Ἴ πρεπόντως "καὶ καινῶς ἔ: ἔχειν α. 
πὶ τὴν αὐτὴν G.D. vulg. ταύτην D. vulg. πρέποντος ἱκανῶς. 

τήν. - τ αὐτοὶ G. D. vulg. οὗτοι. 
Ὦ πρύτους μαθητῶν G.D. vulg. 5. παιδεύειν τοὺς ἄλλους G.D. 
— τῶν μαθητῶν. vulg. τοὺς ἄλλους παιδεύειν. 

0 ποιητικοῦ) πολιτικοῦ D. οἵ t κατηγορεῖν G.D. vulg. κατη- 
marg. G. γορῆσαι. 

Ρ ὅστις ἂν G. D. vulg. ὃς ἄν. 
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φησάντων ἰδιῶται διετέλεσαν ὄντες, ἄλλοι. δέ τινες οὐδενὶ 
πώποτε συγγενόμενοι τῶν σοφιστῶν καὶ λέγειν καὶ πο- 

1 λιτεύεσθαι. δεινοὶ “γεγόνασιν. αἱ μὲν γὰρ δυνάμεις καὶ 
τῶν λόγων φεαὺ ἢν ἄλλων ἔργων ὡπάντων ὧν, τῶς εὐφυέ- 

σιν. ̓ἐγγίγνονται καὶ τοῖς περ τὰς ἐμπειρίας γεγυμνα- 
σμένοιρ' ἡ δὲ παίδευσις τοὺς μὲν τοιούτους τεχνικωτέρους. 
καὶ πρὸς τὸ " ζπεῖν εὐπορωτέρους ἐποίησεν (ὡς " γὰρ νῦν" 
ἐντυγχάνουσι, πλανώμενοι, ταῦτ᾽ ἐξ ἑτοιμοτέρου λαμβά- 
νειν , αὐτοὺς ἐδίδαξεν), τοὺς δὲ καταδεεστέραν τὴν φύσιν 
ἔχοντας ἀγωνιστὰς μὲν ἀγαθοὺς ἢ λόγων ποιητὰς οὐκ 
ἂν ἀποτελέσειεν, αὐτοὺς δ᾽ ἂν αὑτῶν " προαγάγοι καὶ 

πρὸς πολλὼ " φρονιμωτέρως διακεῖσθαι ποιήσειεν. 
Βούλομαι δ᾽, ἐπειδή περ " εἰς τοῦτο προῆλθον, ἔτι σα- 

φέστερον εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. φημὶ γὰρ ἐγὼ τῶν μὲνο 

ἰδεῶν, ἐξ ὧν τὼς λόγους ἅπαντας καὶ λέγομεν καὶ συν-. 
τίθεμεν, — τὴν ἐπιστήμην οὐκ εἶναι τῶν πάνυ χα- 

λεπῶν, ἥν τις αὑτὸν παραδιδῷ μὴ τοῖς ῥωδίως ὑπισχνου- 
το μένοις ἀλλὼ τοῖς εἰδόσι ὅτι περὶ αὐτῶν τὸ δὲ τούτων 

ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων ὡς δεῖ " προελέσθαι καὶ 
ἐμίξαι πρὸς ἀλλήλας καὶ τάξαι κατὰ τρόπον, " ἔτι δὲ 
τῶν καιρῶν μὴ διαμαρτεῖν, ἀλλὼ καὶ τοῖς ἐνθυμήμασε 

πρεπόντως ὅλον τὸν λόγον καταποικῖλαι καὶ τοὺς ὀνόμω- ἃ 

18 

ς τὴν ἐπιστήμην G. D. vulg. om. ἃ ζητεῖν G. Ὁ. ceteri ζῇν. — 
um. τ τὰ ἦν ΟἿ νας, γὰρ κω 

“ 
γὺυν. 

Ὕ αὐτοὺς ante ἐδίδαξεν zumpsi 
0 

χρησιμωτέρως marg. G. — * 
ꝓu⸗ D. in Antidosi: 
— 
ν. εἰς τοῦτο 6... vulg. ἐνταῦθα. 

ἃ τι χροθρὶ 6 G. D. et Schol. 
Hermogen. cod. Paris. 1983. f. 
166. 

ς ᾳρορελέσθα, G.D. cum Schol. 

——— correctus D. 

— —— 
Β ἔτ, δὲ τῶν α.Ὦ. ἔτ, τε καὶ 

τῶν Schol. vulg. ἔτι δὲ καὶ τῶν. 
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σιν εὐρύθμως κἀὶ μουσικῶς εἰπεϊν, ἱ ταῦτα δὲ πολλῆς 
ἐπιμελείας " δέσθαι καὶ Ψψυχῆς ἀνδρικῆς καὶ δοξαστι- 

40 κῆς ἔργον ' εἶναι, καὶ δεῖν τὸν μὲν μαθητὴν πρὸς τῷ τὴν 

φύσιν ἔχειν οἵαν χρὴ τὰ μὲν εἴδη ἢ τὰ τῶν λόγων μαθεῖν, 
περὶ δὲ τὰς χρήσεις αὐτῶν γυμνασθῆναι, τὸν δὲ διδάσκα- 
λὸν τὼ μὲν οὕτως ἀκριβῶς οἷόν τ᾽ εἶναι διελθέϊν ὥστε μη- 6 

᾿ δὲν τῶν διδωκτῶν παραλιπεῖν, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν τοιοῦ-: 
τὸν αὑτὸν παράδειγμα παρασχεῖν, ὥστε τοὺς ἐκτυπώω- 
βώτας καὶ " μιμήσασθαι δυναμένους εὐθὺς ἀνθηρότερον 

41 καὶ χαριέστερον τῶν ἄλλων φαίνεσθαι λέγοντας. καὶ 
τούτων μὲν 5 ἁπάντων συμπεσόντων τελείως ἕξουσιν οἱ 
—— καθ᾽ ὃ δ᾽ ἂν ἢ ἐλλειφθὴ “τι τῶν εἰρημέ- 295 
νῶν, ἀνώγκη ταύτη " χεῖρον διακεῖσθαι τοὺς πλησιάζον- 
τας. 

44 Οἱ μεὲν οὖν ἄρτι τῶν σοφιστῶν ἀναφυόμενοι καὶ νεωστὶ 

προσπεπτωκότες ταῖς ἀλαζονείαις, εἰ καὶ νῦν πλεονά- 
ζουσιν; " εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντες ἐπὶ ταύτην κατ ἤσονται 
τὴν "ὑπόθεσιν. λοιποὶ δ᾽ " ἡμῖν εἰσὶν οἱ πρὸ ἡμῶν γενό- 

μενοι καὶ τὰς καλουμένας τέχνας γράψαι τολμήσαντες, 
23 οὺς οὐκ ἀφετέον ἀνεπιτιμήτους" οἵ τινες " ὑπέσχοντο δὲ- 

κάζεσθαι διδάξειν, ἐκλεξάμενοι τὸ δυσιχερέστατον τῶν Ὁ 
ἱ ὀνομιώτων, ὃ τῶν φθονούντων ἔργον ἦν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ τῶν 
προεστώτων τῆς τοιαύτης παιδεύσεως, καὶ ταῦτα τοῦ 

πράγματος, καθ᾽ ὅσον ἐστὶ διδακτόν, οὐδὲν μᾶλλον πρὸς 

οἷ χαῦτα δὲ πολλῆς} ταῦτα πολλῆς πάντων----τὸ τέλειον. 
5080). ᾿ Ρ' ἐλλειφϑῇ G.D. vulg. — 

Κ δεῖσθαι G.D. εἴ Schol. vulg. 4 τῇ Immo τις. 
δεῖται. ᾿ χεῖρον διακεῖσθα: G.D. vulg. 

1 εἶναι καὶ δεῖν G. D. vulg. ἐστι χείρους εἶναι. 
* δεῖ. 5. εὖ οἵδ᾽ G. D. vulg. οἶδ᾽. 
τὰ τὰ τῶν 6.Ὁ. vulg. τῶν. t ὑπόθεσιν] ὑπόσχεσιν D. 
Ὁ μιμήἥσασθα, δυναμένους G.D. Ὁ ἡμῖν εἰσὶν α.Ὁ.. vulg. εἰσὶν 

μιμεῖσθαι δυνηθέντας. ἡμῖν. μεν. 
οἑπάντων---τελείως G. D. γι]. ὑπέσχοντο] Malim ὑπέσχοντο μέν. 
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τοὺς δικανικοὺς λόγους ἢ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας 
24 ὠφελεῖν δυνωμένου. τοσούτῳ δὲ χείρους ἐγένοντο τῶν περὶ 

—* 9 ΄ « φ Ἀ “« ΄ 

τὰς ἔριδας κωλινδουμένων, ὅσον οὗτοι μὲν τοιαῦτω λογί- 

διω διεξιόντες, οἷς εἴ τις ἐπὶ τῶν πράξεων ἐμμείνειεν εὐθὺς 
ἂν ἐν πᾶσιν εἴη Υ κακόϊς, ὅμως ἀρετὴν ἐπηγγείλαντο καὶ 

σωφροσύνην " περὶ αὐτῶν, ἐκεῖνοι δ᾽ ἐπὶ τοὺς πολιτικοὺς 
λόγους παρωκαλοῦντες, ἀμελήσαντες τῶν ἄλλων τῶν 
προσόντων αὐτοῖς ἀγαθῶν, πολυπρωγμοσύνης καὶ πλεον- 

25 ἐξίας. ὑπέστησαν εἶναι διδάσκαλοι. καίτοι τοὺς βουλο- 
΄ -“ * νι ὦν ⸗ 

μένους πειθαρχεῖν τοῖς ὑπὸ τῆς φιλοσοφίας ταύτης προσ- 

ταττομένοις πολὺ ἂν θᾶττον πρὸς ἐπιείκειαν ἢ πρὸς ῥη- ἃ 
τορείαν " ὠφελήσειεν. καὶ μηδεὶς οἰέσθω με λέγειν ὡς 
ἔστι δικαιοσύνη διδακτόν" ὅλως μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἡγοῦ- 
μαι " τοιαύτην εἶναι τέχνην, ἥτις τὸς κακῶς πεφυκόσι 

πρὸς ἀρετὴν “ σωφροσύνην ἂν καὶ δικαιοσύνην ἐμποιήσειεν" 

᾿ οὐ μὴν “ ἀλλὰ συμπαρακελεύσασθαί γε καὶ συνασκῆσαι 
μάλιστ᾽ ἂν οἴμαι τὴν τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν ἐπιμέ- 

λείαν. 

26 Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ τὰς μὲν τῶν ἄλλων ὑποσχέσεις ε 

" διαλύειν, αὐτὸς δὲ μείζω λέγειν τῶν ἐνόντων, ἐξ ὧνπερ 
."»τιν» » 7 ᾿ .- ““ὔἷζ΄νν f ε * - Ν — 

αὐτὸς ἐπείσθην οὕτω ταῦτ᾽ ἔχειν, ᾽ ῥαδίως οἵμαι καὶ τοῖς 
ἄλλοις φανερὸν καταστήσειν ὅ. 

ἃ ἀλλὰ συμπαρακελεύσασθαι Ε. Υ κακοῖς G. D , κακός. 
Ξ περὶ α.Ὁ. ὦ ὑπέρ. vulg. ἀλλὰ καὶ συμπαρασκευάσα- 
ἃ ὠφελήσειεν α.Ὦ. vulg. ὠφε- σθωα.. Et particulam καὶ om. 

λήσειαν. etiam D. 
᾿ΠΒ᾽ χριαύτην εἶναι G.D. “ διαλύειν G. D. vulg. διαβάλ- 
vulg. τέχνην τοιαύτην λειν. 

ς. σωφροσύνην ἄν καὶ δικαιοσύνην ἢ ῥᾳδίως οἶμαι] ῥαδίως ἂν οἶμαι: D. 
G. D. vulg. σωφροσύνην ἢ δικαιοσύ- 
γὴν ἄν. 

VOL. II. 

s Subseribit G. κατὰ τῶν σο- 
—————— 



402 ἘΣΟΚΡΑΤΟΥΣ On. ΧΙΝ. 

Δ. 

ΠΛΑΤΑΙΚΟΣ. 

— — 

ΕἼΔΟΤΕΣ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ τοῖς ἀδικου- “96 
μένοις προθύμως βοηθεέϊν εἰθισμένους καὶ τόςς εὐεργέταις 

μεγίστην χάριν ἀποδιδόντας, ἥ ἥκομεν ἱκετεύσοντες μὴ πε- 297 
puden ἡμιᾶς εἰρήνης, οὔσης ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων ἢ "γε- 

— γενημένους. πολλῶν δ᾽ ἤδη πρὸς ὑμᾶς κατ. ων 

καὶ διαπραξαμένων ἅπανθ᾽ ὅσων ἐδεήθησαν, ' ἡγούμεθα 

μάλισθ᾽ ὑμῖν προσήκειν * τῆς ἡμετέρας πόλεως ποι- 
ἥσασθαι πρόνοιαν᾽ οὔτε " γὰρ ἂν ἀδικώτερον οὐδένας ἡμῶν 

εὕροιτε τηλικαύταις συμφοραῖς περιπεπτωκότας, οὔτ᾽ ἐκ Ὁ 
πλείονος χρόνου πρὸς τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκειότερον δὲα- 
κειμένους. ἔτι ' δὲ τοιούτων δεησόμενοι πάρεσμεν, ἐν οἷς 
κίνδυνος μὲν οὐδεὶς ἔνεστι, ᾿' ἅπαντες δ᾽ ἄνθρωποι νομιοῦ- 

σιν ὑμᾷ; πειθομένους ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτους εἶναι 

τῶν Ἕ λλήνων. , 

3 Εἰ μὲν " οὖν μὴ Θηβαίους ἑωρῶμεν ἐκ παντὸς τρόπου 

παρεσκευασμένους πείθειν ὑμᾶς ὡς οὐδὲν εἰς ἡμᾶς ἐξη- 
͵, X ΄ ὃν 9 ΄ —* — 

μαρτήκασι, διὰ βραχέων ἂν ἐποιησώμεθα τοὺς λόγους" ς 

ἐπειδὴ δ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ἥκομεν ἀτυχίας, ὥστε μὴ μόνον ἡμῖν 
εἶναι τὸν ἀγῶνα πρὸς τούτους ἀλλὼ καὶ τῶν ῥητόρων 

h γεγενημένους G. vulg. γενομέ- de τοιούτων G. vulg. δὲ περὶ 
ὃ τοιούτων. 
ἱ ἡγούμεθα μάλισθ᾽ ὑμῖν προσ- τῷ ἅπαντες---νομιοῦσιν ὑμᾶς πει- 

ἥκειν ἃ. νυ]ρ. πολλὴν ἡγούμεθα θομένους G. vulg. πάντες---πειθο- 
μάλιστα προσήκειν ὑμῖν. μένους νομιοῦσιν ὑμᾶς. 

Κ᾿ γὰρ ἄν ἀδικώτερον οὐδένας G. a οὖν μὴ Θηβαίους G. vulg. οὖν 
vulg. γὰρ ἀδικώτερον οὐδένας ἄν. Θηβαίους. 
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" πρὸς τοὺς δυνατωτάτους, οὺς ἀπὸ τῶν ἡμετέρων αὑτοῖς 
οὗτοι παρεσκευάσαντο συνηγόρους, ἀναγκαῖον διὰ μάκρο- 

τέρων δηλῶσαι περὶ αὐτῶν. ; 

4 Χαλεπὸν μὲν οὖν μηδὲν καταδεέστερον εἰπεῖν ὧν πε- 

5 

πόνθωμεν" ποῖος γὰρ ἂν λόγος ἐξισωθείη ταῖς ἡμετέραις 
δυσπραξίαις, ἢ τίς ἂν ῥήτωρ ἱκανὸς γένοιτο κατηγορῆσαι 
τῶν Θηβαίοις κὶ εἰς ἡμᾶς ἡμαρτημένων ; ὅμως δὲ “πειρώ- 
τέον οὕτως ὅπως ἂν δυνώμεθα φανερὰν καταστῆσαι; τὴν ἃ 
τούτων παρανομίαν. πολὺ δὲ μάλιστα ἀγανακτοῦμεν, 
ὅτι τοσούτου δέομεν τῶν ἴσων ἀξιοῦσθαι τοῖς ἄλλοις Ἕλ- 
λησιν, ὥστ᾽ εἰρήνης οὔσης καὶ συνθηκῶν γεγενημένων οὐχ 

ὅπως τῆς κοινῆς ἐλευθερίας μετέχομεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ δὸου- 

λείας μετρίας ἀτυχεῖν —— 
6 Δεόμεθ᾽ οὖν ὑμῶν, "ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μετ᾿ εὐγοίας 

7 

ὃ 

ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων ἐνθυμηθέντας ὅτι πάντων ἂν ε 
ἡμῖν ἀλογώτατον εἴη συμβεβηκός, εἰ " τοῖς μὲν ἅπαντα 

τὸν χρόνον δυσμενῶς πρὸς τὴν πόλιν ὑμῶν διακειμένοις 
αἴτιοι " γεγένησθε τῆς ἐλευθερίας, ἡμεῖς δὲ μηδ᾽ ἱκετεύον- 
τες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τόϊς ἐχθίστοις τύχοιμεν. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν γεγενημένων οὐκ οἶδ᾽ ὁ τι δὲϊ ΔΙ. 105 

κρολογεῖν' τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι «αὐ. τὴν. χρύραν. ἡμᾶν 

κατανενέμηνται καὶ τὴν πόλιν κατεσκάφασιν; ἃ δὲ λέ- 
γοντες ἐλπίζουσιν ἐξαπατήσειν " ὑμᾶς, περὶ τούτων πει- 

ρασόμεθα διδάσκειν. 
ΣΧ Ἐνίοτε γὰρ ἐπιχειροῦσι λέγειν ὡς διὰ τοῦτο “πρὸς 

ἡμᾶς οὕτω προσηνέχθησαν, ὅτι συντελεῖν αὐτοῖς οὐκ ἢ ἠθέ- 

ὃ πρὸς τοὺς δυνατωτάτους G. vulg. τοῖς. 

—— * ᾿Ἐνίοτε γὰρ ἐπιχειροῦσιν G.vulg. 
ξ τὰ δὼ ἔνιοί τέ μὲν γὰρ τολμῶσι. 
ὃ τοῖς μὲν G. vulg. Θηβαίοις μὲν ————— 



404 ΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ οΟκ. ΧΙΝ, 

λομεν. ὑμέϊς δ᾽ ἐνθυμέϊσθε πρῶτον μὲν εἰ δίκαιόν ἐστινὺ 

ὑπὲρ τηλικούτων " ἐγκλημάτων οὕτως ἀνόμους καὶ δεινὰς 
ποιεῖσθαι τὰς τιμωρίας, ἔπειτ᾽ εἰ προσήκειν ὑμῖν " δυοκέϊ 

μὴ πεισθέσαν τὴν Πλαταιέων πόλιν ἀλλὰ ἢ" βιασθέϊσαν 

9 Θηβαίοις συντελεῖν. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδένας ἡγοῦμαι τολ- 

μηροτέρους εἶναι τούτων, οἵτινες τὰς μὲν ἰδίας ἡμῶν ἑκά- 
στῶν πόλεις ἀφανίζουσι, τῆς δὲ σφετέρας αὐτῶν πολι- 

Ἰοτείας οὐδὲν δεομένους κοινωνεῖν ἀνωγκάζουσι. Πρὸς δὲ 
τούτοις οὐδ᾽ ὁμολογούμενα φαίνονται διαπραττόμενοι πρός ς 
τε τοὺς ἄλλους καὶ πρὸς ἡμᾶς. ἐχρῆν γὰρ αὐτούς, ἐπειδὴ 
πείθειν ἡμῶν τὴν πόλιν οὐχ, οἷοί τ᾿ ἦσαν, ὥσπερ τοὺς “Θε- 

σπιέας καὶ τοὺς Ταναγραίους, συντελέϊν μόνον εἰς τὰς 
Θήβας ἀναγκάζειν" οὐδὲν γὰρ ἂν τῶν ἀνηκέστων κακῶν 

ἥμεν πεπονθότες. νῦν δὲ φανεροὶ γεγόνασιν οὐ τοῦτο δὲα- 

πράξασθαι βουληθέντες, ἀλλὰ τῆς χώρας ἡμῶν ἐπιθυμή- 

σαντες. Θαυμάζω δὲ πρὸς τί τῶν γεγενημένων “ ἀνα-ἃ 

φέροντες καὶ πῶς ποτὲ τὸ δίκαιον κρίνοντες ταῦτα φή- 

σουσι προστάττειν ἡμῖν. εἰ μὲν γὰρ τὼ πάτριω σκοποῦ- 

σιν, οὐ τῶν ἄλλων αὐτοῖς ἀρκτέον, ἀλλὼ πολὺ “ μᾶλλον 

Ὀρχομενίοις φόρον οἰστέον οὕτω γὰρ εἶχε τὸ παλαιόν" " 

εἰ δὲ τὰς συνθήκας ἀξιοῦσιν εἶναι κυρίας, ὅπερ ἐστὶ δί- 

καίον, πῶς οὐχ; ὁμολογήσουσιν ἀδικεῖν καὶ παραβαίνειν 

αὐτάς; ὁμοίως γὰρ τάς τε μικρὰς τῶν πόλεων καὶ τὰς 

μεγάλας αὐτονόμους ἶ κελεύουσιν εἶναι. 
12. Οἶμαι δὲ περὶ μὲν τούτων οὐ τολμήσειν αὐτοὺς ἀναι- 

σχυντεῖν, ἐπ᾿ ἐκεῖνον δὲ τρέψνεσθαι τὸν λόγον, ὡς μετὰ 

2 ἐγκλημάτων) om. pr. G. τος: ἀφορῶντες καὶ πῶς πώποτε. 
΄.,8 δοκεῖ] δοκεῖν G. . ε μᾶλλον Ὀρχομενίοις) μᾶλλον ὃν 

Ὁ βιασθεῖσαν Θηβαίοις] βιασθεῖ- ᾿Θρρμευίοις G. 
σαν ἡμῶν θηβαίοις G. ἔ κελεύουσιν εἶναι, (ἃ. vulg. εἶναι 
Ὁ Θεσπιξας} Θεσπιεῖς G. κελεύουσιν. 

ἃ ἀναφέροντες καὶ πῶς ποτε G. 
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Λακεδαιμονίων ἐπολεμοῦμεν, καὶ πάση τῇ συμμαχίᾳ 
13 διαφθείραντες ἡ ἡμᾶς τὼ συμφέροντα. πεποιήκασιν. Ἐγὼ 

δ᾽ ἡγοῦμαι μὲν χρῆναι μηδεμίαν μήτ᾽ αἰτίαν μήτε κατη- 209 

γορίαν " μεῖζον δύνασθαι τῶν ὅρκων ἢ καὶ τῶν συνθηκῶν" 
οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ δέϊ τινὰς κακῶς παθεέϊν διὰ τὴν Λακε- 
δαιμονίων συμμαχίαν, οὐκ ἂν Πλαταιέϊς ἐξ ἁπάντων 

τῶν Ἑλλήνων ' προὐκρίθησαν δικαίως" οὐ γὰρ ἑκόντες 

ἀλλ᾽ ἀναγκασθέντες αὐτοῖς ἐδουλεύομεν. τίς γὰρ ἂν πι- 
στεύσειεν εἰς τοῦθ᾽ ἡμᾶς ἀνοίας ἐλθεῖν, ὥστε " περὶ πλεί- 
ονος ' ποιήσασθαι τοὺς ἐξανδρωποδισαμένους ἡμῶν τὴν 
πατρίδα μᾶλλον ἢ τοὺς τῆς πόλεως τῆς αὑτῶν μεταδόν- Ὁ 

᾿4τας; ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, χαλεπὸν ἦν νεωτερίζειν αὐτοὺς 

μὲν μικρὰν πόλιν οἰκοῦντας, ἐκείνων δ᾽ οὕτω μεγάλην 

δύναμιν κεκτημένων, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἁρμοστοῦ καθε- 
στῶτος καὶ φρουρᾶς ἐνούσης καὶ τηλικούτου στρατεύμω- - 

τατος ὄντος Θεσπιᾶσιν, ὑφ᾽ ὧν οὐ ᾿ μόνον ἂν θάττον ἢ ὑπὸ 

Θηβαίων διεφθάρημεν, ἀλλὰ καὶ δικαιότερον" " τούτους 
μὲν γὰρ εἰρήνης οὔσης οὐ προσῆκε μνησικακεῖν περὶ τῶν 
τότε “ γεγενημένων, ἐκεῖνοι δ᾽ ἐν τῷ πολέμῳ προδοθέντες ς 
εἰκότως ἂν παρ ἡμῶν τὴν μεγίστην δίκην ἐλάμβανον. 

ι6 Ἡγοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς ὃ οὐκ ἀγνοεῖν ὅτι πολλοὶ καὶ τῶν ἄλ- 

λῶν Ἑ λλήνων τοῖς μὲν σώμασι μετ' ἐκείνων ἀκολουθεῖν 
ἠναγκάζοντο, ταῖς δ᾽ εὐνοίαις μεθ᾽ ὑμῶν ἦσαν. οὺς τίνα 

χρὴ προσδοκῶν γνώμην ἕξειν, ἃ ἣν ἀκούσωσιν ὅτι Θηβαῖοι 
τὸν δῆμον τῶν ᾿Αθηναίων πεπείκασιν ὡς οὐδενός ἐστι φει- 

8. μεῖζον G. vulg. μείζω. ποιεῖσθα:----πόλιν. 
Ὁ καὶ τῶν συνθηκῶν G. vulg. m μόνον ἂν θᾶττον G. vulg. μόνον 

καὶ συνθηκῶν. ᾿ οὐκ ἂν ἔλαττον. 
ἱ ᾳροὐκρίθησαν G. vulg. προεκρί- — * α. vulg. τούτοις. 

G. vulg. γενομένων. 
———————— ———— 
Ἰ ποιήσασθαι----πατρίδα G. vulg. 4 ἣν αὶ. vulg. ἄν. 

νἀ 5 



406 ΓΞΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Οκ. ΧΙΝ, 

17 στέον τῶν ὑπὰ Λακεδαιμονίοις γενομένων ; ὁ γὰρ τούτων ἃ 
λόγος οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ τοῦτο φανήσεται δυνάμενος" " οὐ γὰρ 
ἰδίων κατηγορίαν ποιούμενοι κατὰ "τῆς πόλεως τῆς ἡμε- 
τέρας ᾿ ἀπολωλέκασιν αὐτήν, ἀλλ᾽ ἣν ὁμοίως καὶ κατ᾽ 
ἐκείνων ἕξουσιν εἰπεῖν. ὑπὲρ ὧν βουλεύεσθαι χρή, καὶ σκο- 
πεϊν ὅπως μὴ τοὺς πρότερον μισοῦντας τὴν ἀρχὴν τὴν Λά- 

κεδομιμονίων ἡ τούτων ὕβρις " διαλλάξει καὶ ποιήσει τὴν 

ἐκείνων συμμαχίαν αὑτῶν νομίζειν x εἶγαι ** 
18 ᾿Ἐνθυμεῖσθε δ᾽ ὅτι τὸν πόλεμον ἀνείλεσθε τὸν " ὑπογυιό- 

τῶτον οὐχ, ὑπὲρ τῆς "ὑμετέρας οὐδ᾽ ὑπὲρ τῆς τῶν συμ-ο 
μάχων "ἐλευθερίας (ἅπασι γὰρ ὑπῆρχεν ὑμῖν) ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

τῶν παρὼ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνήκας τῆς αὐτονομίας 

το ἀποστερουμένων. ὃ δὴ καὶ πάντων φχετλιώτατον, εἰ τὰς 
πόλεις ὡς οὐκ " ὥεσθε δεῖν Λακεδαιμονίοις δουλεύειν, ταύ- 300 
τὰς περιόψνεσθε γῦν ὑπὸ Θηβαΐων ἀπολλυμένας, οἱ το- 

φούτου δέουσι μιμεῖσθαι τὴν πραότητα τὴν ὑμετέραν, ὥσθ᾽ 

ἃ δοκεῖ πάντων δεινότατον εἶναι, δοριαλώτους γενέσθαι, 
τοῦτο κρεῖττον ἦν ἡμῖν παθέϊν ὑπὸ ταύτης τῆς πόλεως ἢ 

20 τούτων τυχεέϊν ὁμόρους ὄντας" οἱ μὲν γὰρ ὑφ᾽ ὑμῶν κατὰ 
κράτος ἁλόντες. εὐθὺς μὲν ἁρμόστωῶ καὶ δουλείας ἀπηλ- 
λάγησαν, νῶν δὲ τοῦ συνεδρίου καὶ τῆς ἐλευθερίας μετέ- 

χουσιν᾽ αἱ δὲ τούτων. πλησίον οἰκοῦντες οἱ μὲν οὐδὲν ἧττον Ὁ 

τῶν ἀργυρωνήτων δουλεύουσι, τοὺς δ᾽ οὐ πρότερον “ παύ- 
21 σόγτῶι πρὶν ἂν οὕτως ὥσπερ ἡμᾶς διαθῶσιν. καὶ Λακε- 

δαιμονίων μὲν κατηγοροῦσιν ὅτι. τὴν Καδμείαν κατέλαβον 
τ οὺα. γαὶρ. οὐδέ. Υ ὑπογυιότατον] ὑπογυώτατον G. 
᾿ τῆς πόλεως τῆς. ἡμετέρας G. 2 ὑμετέρας] ὑμετέρας σωτηρίας G. 

vulg. τῆς ἡμετέρας πόλεως... . sed correctus. 
t — ἀποδεδώκασιν 4.  ὠἀπὀἜ ἐλευθερίας] Hoc quoque in 

ἃ διαλλάξει “καὶ ποιήσει G. ce- G. correctum est. 
τοὶ διαλλάξῃ καὶ ποιήσῃ. 5 φεσθε 6. ceteri οἴεσθε. 

x εἶναι — G. πὲς. σωτη- ς παύσονται πρὶν ἃ. vulg. παύ- 
ρίαν εἶναι. τ σανται κακῶς ποιοῦντες πρίν. 



P. 301. ΠΛΑΤΑΙΚΟΣ. 407 

καὶ φρουρὰς εἰς τὰς πόλεις ὁ καθίστασαν, αὐτοὶ δ᾽ οὐ 
φύλακας εἰσπέμποντες, ἀλλὰ τῶν μὲν τὼ τείχη κατα- 
σκάπτοντες τοὺς δ᾽ ἄρδην “ ἀπολλύντες οὐδὲν οἴονται δὲι- 

νὸν ποιεῖν, ἀλλ᾽ εἰς τοῦτ᾽ ' ἀναισχυντίας ἐληλύθασιν, ὥστε ς 

τῆς μὲν αὐτῶν σωτηρίας τοὺς συμμάχους ἅπαντας ἀξι- 
οὖσιν ἐπιμελεῖσθαι, τῆς δὲ τῶν ἄλλων δουλείας αὑτοὺς 

22 κυρίους καθιστᾶσι. καΐτοι τίς οὐκ ἂν μισήσειε τὴν τού- 
των πλεονεξίαν, οἱ τῶν μὲν ἀσθενεστέρων ἄρχειν ζητοῦσι, 
τοῖς δὲ κρείττοσιν ἴσον ἔχειν οἴονται δὲϊν, καὶ τῇ μὲν ὑμε- 
τέρω πόλει τῆς γῆς τῆς ὑπ᾿ ᾿Ωρωπίων δεδομένης φθονοῦ- 
σιν, αὐτοὶ δὲ βία τὴν ἀλλοτρίαν χώραν κατανέμονται ; 

43 Καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς λέγουσιν ὡς ὑπὲρ τοῦ ἃ 
κοινοῦ τῶν συμμώχων ταῦτ᾽ ἔπραξαν. καίτοι χρῆν αὐ- 
τούς, ὄντος ἐνθάδε συνεδρίου καὶ τῆς ὑμετέρας πόλεως 
ἄμεινον βουλεύεσθαι δυνωμένης ἢ τῆς Θηβαίων, οὐχ ὑπὲρ 
τῶν πεπραγμένων ἥκειν ἀπολογησομένους, ἀλλὰ πρὶν 

λ4 ποιῆσαί τι τούτων ἐλθεῖν ὡς ὑμᾶς βουλευσομένους. νῦν 
δὲ τὰς μὲν οὐσίας τὰς ἡμετέρας ἰδία διηρπάκασι, τῆς 
δὲ διαβολῆς ἅπασι τὸς συμμάχοις ἥκουσι μεταδώσον-ο 
τες. ἣν ὑμεῖς, ἣν σωφρονῆτε, φυλάξεσθε" πολὺ γὰρ κάλ- 
λιον τούτους ἀναγκάσαι μιμήσασθαι τὴν ὁσιότητα τὴν ὑμε-- 
τέραν, ἢ τῆς τούτων παρανομίας αὐτοὺς πεισθῆναε μετα- 

25 σχεῖν, οἱ μηδὲν τῶν αὐτῶν τοῖς ἄλλοις γιγνώσκουσιν. οἷ- 
μῶι γὰρ ἅπασιν ὅ εἶναι! φανερὸν " ὅτι προσήκει τοὺς εὖ 301 
φρονοῦντως ἐν μὲν τῷ πολέμω σκοπεῖν ὅπως ἐκ παντὸς 
τρόπου πλέον ἕξουδι τῶν ἐχθρῶν, ἐπειδὰν δ᾽ εἰρήνη γώη- 
ται, μηδὲν περὶ ἀτλείονος ποιέῖσθαι τῶν ὅρκων καὶ τῶν 

ἃ καθίστασαν G. vulg. —J—— ἐληλύθασιν. 

** s εἶ ὃν G. Parep⸗ 
8 ἀπολλύντες α. vulg. ἀπολύοντες. — τὰ ἮΝ 
ἴ ἀναισχυντίας ἐληλύθασιν Ε.. h ὅτ,7 διότι G. 

vulg. ἀναισχυντίας καὶ πονηρίας , 

"44 



408 ΤΞΣΟΚΡΑΤΟΥΣ οκ. XIV. 

26 συνθηκῶν. οὗτοι δὲ τότε μὲν ἐν ἁπάσαις ταῖς πρεσβείαις 

ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτονομίας ἐποιοῦντο τοὺς 
λέφοιε: ἐπειδὴ δὲ »"μίζενει αὑτοῖς ἄδειαν ' γεγενήσθαι 
᾿ ποιέϊν ὁ τὶ ἂν βουληθῶσιν, ' πάντων τῶν ἄλλων ἀμελή-ν 

σαντες ὑπὲρ τῶν ἰδίων κερδῶν καὶ τῆς αὑτῶν βίας λέγειν 
27 τολμῶσι, καὶ φασὶ τὸ Θηβαίους ἔχειν τὴν ἡμετέραν, 

τοῦτο συμφέρον εἶνωι τοῖς συμμάχοις, κακῶς εἰδότες ὡς 
Ἢ οὐδὲν τοῖς παρὼ τὸ δίκαιον. πλεονεκτοῦσιν " οὐδὲ πώ- 
ποτε συνήνεγκεν, ἀλλὼ “ πολλοὶ δὴ τῆς ἀλλοτρίας ἀδὲ- 

κως ἐπιθυμήσαντες περὶ τῆς ἢ αὑτῶν “ δικαίως εἰς τοὺς 
μεγίστους κινδύνους κατέστησαν. 

48. ᾿Αλλὼ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γ᾽ ἕξουσι λέγειν, ὡς αὐτοὶ μὲνᾷ 
μεθ᾽ ὦ ὧν ἂν γένωνται πιστοὶ διατελοῦσιν ὄντες, ἡμᾶς δ᾽ 

ἄξιον φοβεῖσθαι, μὴ κομισάμενοι τὴν χώραν πρὸς Λάκε- 
δαιμονίους ἀποστῶμεν᾽ εὑρήσετε γὰρ ἡμᾶς μὲν δὲς ἐκπε- 
πολιορκημένους ὑπὲρ τῆς φιλίας τῆς ὑμετέρας, τούτους 

29 δὲ πολλάκις εἰς ᾿ ταύτην τὴν πόλιν ἐξημαρτηκότας. καὶ ᾿ 

τὰς μὲν παλαιὰς προδοσίας πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν" 

γενομένου δὲ τοῦ Κορινθιωκοῦ πολέμου διὰ τὴν ὕβριν τὴν 
τούτων, καὶ Λακεδαιμονίων μὲν ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατευσάν- 
των, δὲ ὑμᾶς δὲ σωθέντες, οὐχ ὅπως τούτων χάριν ἀπέ- ἁ 

δόσαν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ " διελέλυσθε τὸν πόλεμον, ἀπολιπόν-- 

τες ὑμᾶς εἰς τὴν Λακεδαιμονίων συμμαχίαν εἰσῆλθον. 

30 καὶ Χῖοι μὲν καὶ ᾿ Μυτιληναῖοι καὶ Βυζάντιοι συμπαρέ- 

1 γεγενῆσθα, G. vulg. εἶναι. Ρ αὑτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. 
Κ ποιεῖν ὃ τι ἂν βουληθῶσιν] om. 4 δικαίως εἰς τοὺς μεγίστους κιν- 

α. δ ἘΠ Οὗ δύνους ἃ. vulg. εἰς τοὺς μεγίστους 
Ἰ πάντων G. vulg. ἁπάντων. κινδύνους δικαίως. 
τὰ οὐδὲν τοῖς G. vulg. οὐδ᾽ αὐτοῖς τ ταύτην G. vulg. ταυτηνί. 

τοῖς: 5 διελέλυσθε G. vulg. διελύσασθε. 
m οὐδὲ (ἃ. vulg. οὐδέν. τ Μυτιληναῖοι [ΓΔΌΥΤῚ Μιτυλη- 
Ὁ φολλοὶ δὴ τῆς α. vulg. πολλοὶ ναῖοι. 

τῆς. . 

κ᾿... συν 
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μείναν, οὗτοι δὲ τηλικαύτην πόλιν οἰκοῦντες οὐδὲ κοινοὺς 
σφᾶς αὐτοὺς παρασχεῖν ἐτόλμησαν, ἀλλ᾽ εἰς τοῦτ᾽ ἀναν- 

δρίας καὶ " πονηρίας ἦλθον, ὥστ᾽ ὥμοσαν ἦ μὴν ἀκολου- 

θήσειν μετ᾽ ἐκείνων ἐφ᾽ ὑμᾶς τοὺς διασώσαντας τὴν πόλιν ς 

αὐτῶν' ὑπὲρ ὧν δόντες τοῖς θεοῖς " δίκην ) τῆς Καδμείας 
415 καταληφθείσης ἠναγκάσθησαν ἐνθάδε καταφυγεῖν. ὅθεν 

καὶ μώλιστ᾽ ἐπεδείξαντο τὴν αὑτῶν ἀπιστίαν" σωθέντες 
γὰρ πάλιν διὼ τῆς ὑμετέρας δυνάμεως καὶ κατελθόντες 
εἰς τὴν αὑτῶν οὐδένα χρόνον ἐνέμειναν, ἀλλ᾽ εὐθὺς εἰς Λα- 302 
κεδαίμονω πρέσβεις ἀπέστελλον, ἕτοιμοι δουλεύειν ὄντες 
καὶ μηδὲν κινεῖν τῶν πρότερον πρὸς αὐτοὺς ὡμολογημένων. 

44 καὶ τί δὲῖ μακρολογεῖν», εἰ γὰρ μὴ προσέταττον ἐκεῖνοι 
"τούς τε φεύγοντας καταδέχεσθαι καὶ τοὺς αὐτόχειρας 
ἐξείργειν, οὐδὲν ἂν " ἐκώλυεν αὐτοὺς μετὰ τῶν " ἠδικηκό- 
τῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς τοὺς εὐεργέτας στρατεύεσθαι. 

33 Καὶ τοιοῦτοι μὲν νεωστὶ περὶ τὴν πόλιν τήνδε γεγενη- 
μένοι, τὸ ̓δὲ παλαιὸν ἁπάσης. τῆς Ἑλλάδος προδόται» 

καταστάντες, αὐτοὶ μὲν ὑπὲρ οὕτως ἑκουσίων καὶ μεγά- 
λων ἀδικημάτων συγγνώμης τυχεῖν ἠξιώθησαν, “ ἡμῖν δ᾽ 

ὑπὲρ ὧν ἠναγκάσθημεν οὐδεμίαν ἔχειν οἴονται δεῖν συγ-- 
γνώμην, ἀλλὰ τολμῶσιν ὄντες Θηβαῖοι λακωνισμὸν ἑτέ- 
ροις ὀνειδίζειν, οὺς πάντες ἴσμεν πλεῖστον χρόνον Λάκε- 
δαιμονίοις δεδουλευκότας καὶ προθυμότερον ὑπὲρ τῆς ἐκεί- 

ϑ8ά4νων ἀρχῆς ἢ τῆς " αὑτῶν σωτηρίας πεπολεμηκότας. ποίας 

γὰρ εἰσβολης ἀπελείφθησαν τῶν εἰς ταύτην τὴν χώρανς 
γεγενημένων ; ἢ τίνων οὐκ ἐχβίους ὑμῖν καὶ δυσιμενέστεροι 

ἃ πονηρίας ἦλθον G. vulg. πονη- 8 τούς τε G. vulg. τούς. 
ρίας καὶ ἀφροσύνης ἦλθον. Ὁ ἐκώλυεν G. vulg. ἐκώλυον. 

Χ δίκην G. vulg. δίκας. ς ἠδικηκότων} om. G 
Υ τῆς] καὶ τῆς G. 4 ἡμῖν---δεῖν συγγνώμην G. vulg 

ταλειφθείσης. ς αὑτῶν Ὁ. vulg. ἑαυτῶν. 
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διετέλεσαν ὄντες ; οὐκ ἐν τῷ ' Δεκελεικῶ πολέμῳ " πλε- 
ὄνων αἴτιοι κακῶν ἐγένοντο τῶν ἄλλων τῶν ἢ" συνεισβαλόν- 

τῶν; οὐ δυστυχησάντων ὑμῶν μόνοι τῶν συμμάχων ἔθεντο 
τὴν ψῆφον ὡς χρὴ τήν τε πόλιν ' ἐξανδραποδίσασθαι καὶ 

τὴν χώραν ἀνέϊναι μηλόβοτον ὥσπερ τὸ Κρισαῖον πεδίον ; 
35 ὥστ᾽ εἰ Λακεδαιμόνιοι τὴν αὐτὴν "ἢ γνώμην ἔσχον Θηβαί- ἃ 

οἱς, οὐδὲν ἂν ' ἐκώλυε τοὺς ἅπασι τὸς Ἕ λλησὶν αἰτίους 

τῆς σωτηρίας γενομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐξζαν- 
δρωποδισθήναι καὶ ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιπε- 
σεῖν. καΐτοι τίνα τηλικαύτην εὐεργεσίαν ἔχριεν ἂν εἰπέϊν, 

ἥτις ἱκανὴ γενήσεται διαλῦσαι τὴν ἔχβραν τὴν ἐκ τούτων 

δικαίως ἂν " ὑπάρχουσαν πρὸς αὐτούς ; 

46 Τούτοις μὲν " οὖν οὐδεὶς λόγος ὑπολείπεται τηλικαῦτα 

τὸ μέγεθος ἐξημαρτηκόσι, τοῖς δὲ “ συνηγορέϊν βουλομένοις ε 
ἐκέϊνος μόνος, ὡς νῦν μὲν ἡ Βοιωτίω προπολεμεέϊ τῆς ὑμε- 
τέρας χώρας, ἢν δὲ διαλύσησθε τὴν πρὸς τούτους φιλίαν, 

ἀσύμφορα τοῖς συμμάχοις ἢ διαπράξεσθε" μεγάλην γὰρ 
ἔσεσθαι τὴν ῥοπήν, εἰ μετὰ Λακεδαιμονίων ἡ τούτων γενή- 

4) σεται πόλις. Ἔγω δ᾽ οὔτε τὸςς συμμάχοις ἡγῶμαι 303 

λυσιτελεῖν τοὺς ἀσθενεστέρους τόϊς κρείττοσι δουλεύειν 
(: καὶ γὰρ τὸν παρελθόντα χρόνον ὑπὲρ τούτων ἐπολε- 
μήσαμεν). οὔτε Θηβαίους εἰς τοῦτο μανίας ἥξειν ὥστ᾽ 

ἀποστάντας τῆς συμμαχίας, Λακεδαιμονίοις ἐνδώσειν 
τὴν πόλιν, οὐχ, ὡς πιστεύων τόϊς τούτων ἤθεσιν, ἀλλ᾽ οἶδ᾽ 

ἔ Δεκελεικῷ] δεκελικῷ G. * —E— 6. ceteri — 
Ε πλεόνων G. vulg. πλειόνων. .. 
h συνεισβαλόντων ἃ. vulg. εἰσ- 8 ἯΙ οἵη. 6. 

βαλόντων. ' 9. συνηγορεῖν} συνωγορεύειν G. 
1 ἐξανδρωποδίσασθαι G. vulg. Ρ διαπράξεσθε} διαπράξασθε α. 

ἐξανδραποδισθῆναι. 4 καὶ γὰρ----ὗπὲρ τούτων G. Fult. 
Κ γνώμην ἔσχον Ὁ. vulg. ἔσχον οὐδὲ γὰρ----ὁπὲρ ἄλλων τινῶν ἢ τού- 

γνώμην. τοῖν 
1 ἐκώλυε τοὺς G. vulg. ἐκώλυεν τῆς συμμαχίας α. — τῆς 

ὑμᾶς τούς. ὑμετέρας συμμαχίας. νων 
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ὅτι γιγνώσκουσιν ὡς δυόὶν θάτερον ἀναγκαῖόν "ἐστιν αὐ- 
τοῖς, ἢ μένοντας ἀποθνήσκειν καὶ πάσχειν εἷά περ ἐποί- Ὁ 

ἡσάν, ἢ φεύγοντας ἀπορέϊν καὶ τῶν ἐλπίδων " ἁπασῶν 
38 ἐστερῆσθαι. πότερω γὰρ τὼ πρὸς τοὺς πολίτας αὐτῷς 

ἔχει καλῶς, ὧν τοὺς μὲν ἀποκτείναντες τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς 

πόλεως ἐκβαλόντες διηρπάκασι τὰς οὐσίας, ἢ τὰ πρὸς 
τοὺς ἄλλους Βοιωτούς, ὧν οὐκ ἄρχειν μόνον ἀδίκως ἐπι- 
χειροῦσιν, ἀλλὼ τῶν μὲν τὼ τείχη κατεσκάφασι, τῶν δὲ 

309 καὶ τὴν χώραν ἀπεστερήκακιν; ἀλλὼ μὴν οὐδ᾽ ἐπὶ τὴν 
ὑμετέραν πόλιν. " οἷόν τ᾽ αὐτοῖς ἐπανελθεῖν ἐστίν, ἣν οὕτως 
συνεχῶς φανήσοντωι προδιδόντες, ὥστ᾽ οὐκ ἔστιν ὅπως 

βουλήσονται πρὸς ὑμᾶς ὑπὲρ τῆς ἀλλοτρίας διενεχθέντες 
τὴν αὑτῶν πόλιν ὀὕτως εἰκὴ καὶ προδήλως ἀποβαλεῖν, 
ἀλλὰ πολὺ ̓ ποαμιώτεμον διωκείσονται πρὸς ἁπάσας τὰς 
πράξεις, καὶ καὶ τοσούτῳ " πλείω ποιήσονται θεραπείαν ὑμῶν, 

ἀούσῳ περ ἂν μᾶλλον περὶ σφῶν αὐτῶν δεδίωσιν. ἐπεδεΐ- 

ξαντα δ᾽ ὑμῖν ὡς χρὴ τῇ φύσει χρῆσθαι " τῇ τούτων, ἐξ ὧν ἀ 
ἔπραξαν περὶ ᾿Ωρωῳπόν' ὅτε μὲν γὰρ ἡ ἐξουσίαν ἤλπισαν 
αὑτοὺς ἔσεσθαι ποιεῖν ὅ τι ἂν ὥσιν, οὐχ, ὡς συμ- 

μάχοις ὑμῖν προσηνέχθησαν, ἀλλ᾽ " ἅπερ ἂν εἰς τοὺς πο- 

λεμιωτάτους ἐξαμαρτεῖν ἐτόλμησαν" ἐπειδὴ δ᾽ ἐκσπόν- 
δοὺς αὐτοὺς ἀντὶ τούτων ἐψηφίσασθε ποιῆσαι, παυσάμε- 
νοι. τῶν. φρονημάτων ἦλθον " ὡς ὑμῶς, ταπεινότερον διατε- 

41 θέντες ἢ νῦν ἡμεῖς τυγχάνομεν ἔχοντες. ὥστ᾽ ἵν τινες e 
ὑμᾶς ἐκφοβῶσι τῶν " ῥητόρων ὡς κίνδυνός ἐστι μὴ μετα- 

δ ἐστιν αὐτοῖς G. vulg. αὐτοῖς Υ τῇ τούτων G. vulg. τῇ σφῶν 
ἐστίν. δον ἠὲ Α αὐτῶν. . - 
5. ἁπασῶν ἐστεῆεβῳι G. vulg. 5. ἐξουσίαν ἤλπισαν αὑτοῖς (ἃ. 
πασῶν ἀποστερεῖσ vulg. αὑτοῖς ἐξουσίαν ἤλπισαν. 
απ —— Ἁ ἅπερ G. vulg. ὥσπερ. 
α. vulg. ἐπανελθεῖν αὐτοῖς οἷόν τ᾽ Ὁ ὡς ὑμᾶς G. vuls. εἰς ὑμᾶς. 
— ς ῥητόρων ὡς Ε. vulg. ῥητόρων 

Χ πλείω G. cetori πλέον. λέγοντες ὡς. 
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βάλωνται καὶ γένωνται μετὰ “τῶν πολεμίων, οὐ χρὴ 
πιστεύειν" τοιαῦται γὰρ αὐτοὺς ἀνώγκαι κατειλήφασιν, 
ὥστε πολὺ ἂν θᾶττον τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν ἢ τὴν Λακεδαι- 

μονίων συμμαχίαν ὑπομείναιεν. 

42 Ἐἰ δ᾽ οὖν καὶ τἀναντία μέλλοιεν ἅπαντα πράξειν, 304 

οὐδ᾽ οὕτως ἡγοῦμαι προσήκειν ὑμῖν τῆς Θηβαίων πόλεως 
πλείω ποιήσασθαι λόγον ἢ τῶν ὅρκων καὶ τῶν συνθηκῶν, 

ἐνθυμουμένους πρῶτον μὲν ὡς οὐ τοὺς κινδύνους ἀλλὰ τὰς 
ἀδοξίας καὶ τὰς αἰσχύνας φοβεῖσθαι πάτριον ὑμῶν ἐστίν, 

ἔπειθ᾽ ὅτι συμβαίνει κρατέϊν ἐν τοῖς πολέμοις οὐ τοὺς 
βία τὰς πόλεις καταστρεφομένους, ἀλλὰ τοὺς ὁσιώτερον 

43 καὶ πρωότερον τὴν Ἑλλάδα διοικοῦντας. Καὶ ταῦτ᾽ ἐπὶ Ὁ 

πλειόνων μὲν ἄν τις παραδειγμάτων ἔχοι διελθέϊν" τὰ δ᾽ 
Ἣν ὄφιν, 45 Ἣὧἣ ΄, ⸗ ᾽ Ύ δὲν e27* δε ΄ 

οὖν εᾧῷ ἡμῶν γενόμενω τίς οὐκ οἶδεν, “οτ' Λωκεθαιμόνίοι 

τὴν δύναμιν τὴν ὑμετέραν ἀνυπόστατον δοκοῦσαν εἶναι 
κατέλυσαν μικρὰς μὲν ἀφορμὰς εἰς τὸν πόλεμον τὸν 

ἯἌΝ 7 Ν Ψ μ, —* J Ν 

κατὼ θάλατταν τὸ πρῶτον ἔχοντες, διὰ δὲ τὴν δόξαν 
7 ἔξ 7 ΝΗ « Ν ΓΑ ε -»" 

ταύτην ᾿προσωγόμενοι τοὺς Ἕλληνας, καὶ πάλιν ὑμεῖς 
Ν Ε Ν 3 Ζ Ν 2 7 3 2 —3 * 

τὴν ἀρχὴν ἀφείλεσθε τὴν ἐκείνων ἐξ ἀτειχίστου μὲν τῆςς 

πόλεως ὁρμηθέντες καὶ ὅδ κακῶς πραττούσης, τὸ δὲ δὲ- 

44καιον ἔχοντες σύμμαχον ; καὶ τούτων ὡς οὐ βασιλεὺς 
9) 4; ς - ΄ — ἐπέδι ἐν ἂν αἴτιος ἥν, ὃ τελευταῖος χρόνος σαφῶς ἐπέδειξεν" ἢ ἔξω 

γὰρ αὐτοῦ τῶν πραγμάτων γεγενημένου, καὶ τῶν μὲν 
ὑμετέρων ἀνελπίστως ἐχόντων, Λακεδαιμονίοις δὲ σχεδὸν. 
ἁπασῶν τῶν πόλεων δουλευουσῶν; ὅμως ἷ αὐτῶν τοσοῦτον 

ἃ τῶν πολεμίων G. vulg. Λακε- “πραττούσης ἀσθενῶς. 
δαιμονίων. " ἔξω γὰρ αὐτοῦ τῶν πραγμάτων 

e ὅτι Λακεδαιμόνιοι G. vulg. ὅτε γεγενημένου ἃ. vulg. Ξέρξῃ γὰρ 
καὶ —— αὐτῷ πραγμάτων γεγενημένων. 

ἱπροσαγόμενοι G. vulg. προσα- 1 αὐτῶν τοσοῦτον G. vulg. τος 
γαγόμενοι. σοῦτον αὐτῶν. 

Ἑ κακῶς πραττούσης ἃ. vulg. 
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περιεγένεσθε πολεμοῦντες ὥστ᾽ ἐκείνους ἀγαπητῶς ἰδεὶν 
, τὴν εἰρήνην γενομένην. d 

45 Μηδεὶς οὖ οὖν ὑμῶν ὀῤῥωδείτω μετὰ τοῦ —— ποιούμε- 

νος τοὺς κινδύνους, μηδ᾽ οἰέσθω συμμώχων ἀπορήσειν, 
ἐὰν τοῖς ἀδικουμένοις " ἐθέλητε βοηθεῖν ἀλλὰ μὴ Θηβαΐ- 

οἱς μόνοις οἷς γῦν τἀναντία ψηφισάμενοι πολλοὺς ἐπι- 
46 θυμεῖν ποιήσετε τῆς ὑμετέρας φιλίας. ἣν γὰρ ἐνδείξησθε 

ὡς ὁμοίως ἅπασιν ὑπὲρ τῶν συνθηκῶν παρεσκεύασθε πο- 
λεμοεῖν, τίνες εἰς τοῦτ᾽ ἀνοίας ἥξουσιν ὥστε ' βούλεσθαι 
μετὰ τῶν καταδουλουμένων "ὁ τὴν Ἑλλάδα εἶναι μᾶλλον ς 

ἢ μεθ᾿ ὑμῶν τῶν ὑπὲρ τῆς " αὐτῶν ἐλευθερίας ἀγωνιζομέ- 
νῶν ; εἰ δὲ μή, τί λέγοντες, ἢν πάλιν γῴηται πόλεμος, 
ἀξιώσετε προσώγεσθαι τοὺς Ἕλληνας, εἰ τὴν αὐτονομίαν 
προτείνοντες " ἐνδώσετε πορθεῖν Θηβαίοις ἥν το ἂν βού- 

4) λωντῶι τῶν πόλεων ; πῶς δ᾽ Ρὶ οὐ τἀναντία φανήσεσθε 305 
πράττοντες ὑμῖν αὐτόϊς, εἰ Θηβαίους μὲν μὴ διακωλύ- 
σετε παραβαίνοντας τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας, πρὸς 
δὲ Λακεδαιμονίους ὑπὲρ τῶν αὐτῶν τούτων προσποιήσεσθε 
πολεμεῖν; καὶ τῶν μὲν κτημάτων τῶν ὑμετέρων αὐτῶν 

ἀπέστητε, βουλόμενοι τὴν συμμαχίαν ὡς μεγίστην ποιῆ- 

σαι, τούτους δὲ τὴν ἀλλοτρίαν ἔχειν ἐάσετε καὶ τοιαῦτα 

48 ποιεῖν ἐξ ὧν ἅπαντες χείρους ὁμᾶς νομεουσιν εἶναι; 26 

δὲ πάντων δεινότατον, εἰ τοῖς μὲν συνεχρὸς μετὼ Λακε- 

δαιμονίων γεγενημένοις ϑεδὸγ μένον ὑμῖν ἐστὶ [βοηθέϊν, ἥν 
τι παράσπονδον αὐτοῖς ἐκεῖνοι προστάττωσιν, ἡμᾶς δ᾽, οἱ 

τὸν μὲν πλεῖστον χρόνον μεθ᾿ ὑμῶν ὄντες διατετελέκαμεν, 

Κ ἐθέλητε G. vulg. ἐθελήσῃ τις. τἀναντία. 
1 βούλεσθαι οἴῃ. G. 1 ὑμᾶς νομιοῦσιν εἶναι ὑμᾶς νο- 
m τὴν Ἑλλάδα] om. G. μέσουσιν εἶναι α. vulg. εἶναι νομιοῦ- 
ἢ αὐτῶν G. vulg. ἑαυτῶν. σὶν ὑμᾶς. 

. 5 ἐγδώσετε ἃ. vulg. ἐκδώσετε. τ δεινότατον G. vulg. ἀλογώτατον. 
Ῥ οὐ τἀναντία Gi. vulg. οὐχὶ καὶ 
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τὸν δὲ τελευταῖον μόνον πόλεμον ὑπὸ Λακεδαιμονίοις 
ἠναγκάσθημεν γεγενῆσθαι, διὰ ταύτην τὴν πρόφασιν ἀθλι- 

49 ὥτατα "πάντων ἀνθρώπων περιόψνεσθε διακειμένους. τίνας 
γὰρ ἂν ἡμῶν εὕροι τις δυστυχεστέρους, οἵτινες καὶ πό-. 

λεως καὶ χώρως καὶ χρημάτων ἐν μιῶ στερηθέντες ἡμέρα, 
πάντων τῶν " ἀναγκαίων ὁμοίως ἐνδεέϊς ὄντες ἀλῆται καὶ 
πτωχοὶ καβέστωμεν, ἀποροῦντες " ὅποι " τραπώμεθα καὶ 

φοπάσας δυσχεραίνοντες τὰς οἰκήσεις" ἥν τε γὰρ δυστυ- 

χοῦντως καταλάβωμεν, ἀλγοῦμεν ἀναγκαζόμενοι πρὸς 
τοῖς οἰκείοις κωκοῖς καὶ τῶν ἀλλοτρίων κοινωνέϊν᾽ ἥν θ᾽ ἃ. 

ὡς Ὁ εὖ πράττοντας ἔλθωμεν, ἔτι χαλεπώτερον ἔχομέν, οὖ 
ταῖς ἐκείνων φθονοῦντες εὐπορίαις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τόϊς 
τῶν πέλας ἀγαθοῖς τὰς ἡμετέρας αὐτῶν συμφορὰς καθο-: 
ρῶντες, ἐφ᾽ αἷς ἡμεῖς οὐδεμίαν ἡμέραν ἀδακρυτὶ διάγο- 
μεν, ἀλλὼ πενθοῦντες τὴν πατρίδα καὶ θρηνοῦντες τὴν 

μεταβολὴν τὴν γεγενημένην ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦ- 6 

δι μέν. τίνγω γὰρ " ἡμᾶς οἴεσθε γνώμην ἔχειν ὁρῶντας " καὶ 

τοὺς γονέας αὐτῶν ἀναξίως γηροτροφουμένους καὶ τοὺς 

παῖδας οὐκ ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν αἷς ἐποιησάμεθα παιδευο- 

μένους, ἀλλὰ πολλοὺς μὲν μικρῶν ἕνεκώ 
δουλεύοντας, ἄλλους δ᾽ ἐπὶ θητείαν ἰ ἰόντας, τοὺς. δ᾽ ὅπως 406 

ἕκαστοι δύνανται τὸ καθ᾽ ἡμέραν ποριζομένους, ἀπρεπῶς 
καὶ τοῖς τῶν προγόνων ἔργοις καὶ ταῖς αὐτῶν ἡλικίαις καὶ 

52 τοῖς φρονήμάσι τοῖς ἡμετέροις. ὃ δὲ "πάντων ἄλγιστον, ὅταν 
τις ἴδῃ χωριζομένους ἃ ἀπ᾽ ἀλλήλων μὴ μὴ μόνον πολίτας ἀπὸ 

5 πάντων G. vulg. ἁπάντων. y εὖ πράττοντας G. — εὔπρα- 
t ἀναγκαίων G. vulg. ἀναγκαιο- γοῦντας. 

τάτων. 2. ἡμᾶς οἴεσθε G. vulg. οἴεσθε 
ἃ ὅποι G. vulg. ποῖ, ἡμᾶς. 
* χραπώμεθα καὶ G. vulg. τρα- ἘἍ. καὶ τοὺς γονέας G. vulg. τοὺς 

πώμεθα. ἐκπεσόντες γὰρ ἐκ τῆς οἷ- *— ἡμῶν. 
κείας, ἀθυμοῦντες καὶ ἀλώμενοι τὴν Ὁ πάντων ἄλγιστον G. vulg. πάν- 
Ἑλλάδα περίημεν. τῶν ἐστὶν ἀλγεινότατον. 

— δὲν οὐ, του νι» τῶ 
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πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ἀπ᾽ ἀνδρῶν καὶ " θυγατέ- 
ρῶς ὠπὸ μητόβανς καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν διαλυομέ- 

γήν, ὃ πολλοῖς τῶν ἡμετέρων πολιτῶν διὰ ὁ τὴν ἀ ἀπορίαν 

συμβέβηκεν" ὁ γὰρ κοινὸς (βίος ἀπολωλὼς ἰδίας “ τὰς ἢ 
53 ἐλπίδας ἕκαστον ἡμῶν ἔχειν πεποίηκεν. οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς 

οὐδὲ τὰς ἄλλας αἰσχύνας ἀγνοεῖν τὰς διὼ πενίαν καὶ 

JJ 
κεν ψγριωρυνάβοον Ὑγ λμώααρνομακακων 
νόμενοι λίαν ἀκριβῶς τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ** ἐξε- 
τάζειν: 

54 ὯΩν ὅ αὐτοὺς ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἐνθυμουμένους πον, 
τιγώ ποιήσασθαι * ἡμῶν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἀλλότριοι ς 

τυγχάνομεν ὑμῖν ὄντες, ἀλλὼ ταῖς μὲν εὐνοίαις ἅπαντες 

οἰκεῖοι, τῇ δὲ συγγενείᾳ τὸ πλῆθος ἡμῶν" διὰ γὰρ τὰς 
ἐπιγαμίας τὰς δοθείσας ἐκ πολιτίδων ὑμετέρων γεγόνα- 

55 μεν ὥστ᾽ οὐχ, οἷόν θ᾽ ὑμῖν ἀμελῆσαι περὶ ὧν ἐληλύθαμεν 
δεησόμενοι. καὶ γὰρ ἂν ἢ πάντων εἴη δεινότατον, εἰ πρό- 

τερον μὲν ἡμῖν μετέδοτε τῆς πατρίδος τῆς ὑμετέρας αὐ- 
τῶν, γῦν δὲ ' μηδὲ τὴν ἡμετέραν ἀποδοῦναι δόξειεν ὑμῖν. 

56 Ἐπειτ᾽ οὐδ᾽ εἰκὸς ἕνα μὲν ἕκαστον ἐλεέσθαι τῶν παρὰ ἃ 
τὸ δίκαιον δυστυχούντων, ὅλην δὲ πόλιν οὕτως ἀνόμως 

διεφθαρμένην μηδὲ κατὼ μικρὸν οἴκτου δυνηθῆναι; τυχεῖν, 
ἄλλως τε καὶ " πρὸς ὑμᾶς, καταφυγοῦσαν, οἷς οὐδὲ τὸ 
πρότερον αἰσχρῶς οὐδ᾽ ἀκλεῶς ἀπέβη τοὺς ἱκέτας ἐλεή- 

57 σάσιν. ἐλθόντων γὰρ ᾿Αργείων ὡς τοὺς προγόνους ὑμῶν 

—— α. τέκνα. 8 αὐτοὺς ὑμᾶς α. αὐ- 
ἃ τὴν ἀπορίαν ἴα. ὡς τὰς ἀπο- τούς. πεν τνιρο τ 

ρίας. Ὁ φάγτων Ε΄. vulg. ἁπάντων. 
5 τὰς ἐλπίδας G. vulg. om. ar- 1 μηδὲ] οὐδὲ G. 

ticulum. Κ πρὸς ὑμᾶς ——— παρ᾽ 
ε ἄλλων φέρομεν G. vulg. ἄλλων ὑμᾶς καταφυγόντας G 

κακῶν φέρομεν. 
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καὶ δεηθέντων ἀνελέσθαι τοὺς ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τελευτή- 

σαντάς, πεισθέντες ὑπ᾽ ἐκείνων καὶ Θηβαίους ἀναγκά- 

σάντες βουλεύσασθαι νομιμώτερον οὐ μόνον αὐτοὶ κατ᾽ 6 

ἐκείνους τοὺς ' καιροὺς εὐδοκίμησαν, ἀλλὰ καὶ τῇ πόλει 
δόξαν ἀείμνηστον εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον κατέλιπον, ἧς 
οὐκ ἄξιον προδότας γενέσθαι. καὶ γὰρ αἰσχρὸν φιλοτι- 307 
μεῖσθαι μὲν " ἐπὶ τοῖς τῶν προγόνων ἔργοις, φαίνεσθαι 

98 δ᾽ ἐκείνοις τἀναντίω περὶ τῶν ἱκετῶν πράττοντας. Καί- 
τοι πολὺ περὶ μειζόνων καὶ δικαιοτέρων ἥκομεν " ποιησό- 
μένοι τὰς δεήσεις" οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν ἀλλοτρίαν “ στρα- 

τεύσαντες ἱκέτευον ὑμᾶς, ἡμέϊς δὲ τὴν ἡμετέραν αὐτῶν 

ἀπολωλεκότες, κἀκεῖνοι μὲν παρεκάλουν ἐπὶ τὴν τῶν 
νεκρῶν ἀναίρεσιν, ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τὴν τῶν λοιπῶν σωτηρίαν. 

59 ἔστι δ᾽ οὐκ ἴσον κακὸν οὐδ᾽ ὅμοιον τοὺς τεθνεῶτας ταφῆς Ὁ 
εἴργεσθαι καὶ τοὺς ζῶντας πατρίδος ἀποστερεῖσθαι καὶ 
τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἁπάντων, ἀλλὰ τὸ μὲν δεινότερον 

τοῖς κωλύουσιν ἢ τοῖς ἀτυχοῦσιν, τὸ δὲ Ρ μηδεμίαν ἔχον- 

τὰ καταφυγὴν ἀλλ᾽ πολιν γενόμενον καθ᾽ ἑκάστην τὴν 
ἡμέραν κακοπαθεῖν καὶ τοὺς αὑτοῦ περιορῶν, μὴ δυνάμε- 

γον ἐπαρκεῖν, τί δεὲϊ λέγειν ὅσον τὰς ἄλλας συμφορὰς 

4 ὑπερβέβληκεν ; * 
6δο Ὑπὲρ ὧν ἅπαντας ὑμᾶς ἱκετεύομεν ἀποδοῦνωι τὴν 

χώραν ἡμῖν καὶ τὴν πόλιν, τοὺς μὲν πρεσβυτέρους ὑπο-ς 

μιεμνήσκοντες ὡς οἰκτρὸν τοὺς τηλικούτους ὁρώσθαι δυστυ- 

χοῦντας καὶ τῶν καθ᾽ ἡμέρων ἀποροῦντας, τοὺς δὲ νεωτέ- 

ρους ἀντιβολοῦντες καὶ δεόμενοι " βοηθήσαι τῶς ἡλικιώ- 

Ἰ καιροὺς G. vulg. χρόνους. τεύοντες. 
τῇ ἐπὶ} G. Ρ μηδεμίαν] μίαν G. 
Ὁ ποιησόμενοι τὰς δεήσεις G. vulg. 4. ὑπερβέβληκεν G. vulg. ὑπερβέ- 

τὰς δεήσεις ποιησόμενοι. Ὁ ἐν. 
ο στρατεύσαντες G. vulg. στρα- τ᾿ βοηθῆσαι ἃ. vulg. βοηθεῖν. 
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τις καὶ μὴ περιιδεῖν ἔτι πλείω κακὰ τῶν εἰρημένων πω- 
διθόντας. ὀφείλετε δὲ ᾿ μόνοι τῶν ἝἭ. λλήνων τοῦτον τὸν ἔρα- 

νον, ἀγωστάτοις ἡμῖν ' γενομένοις ἐπαμῦναι. καὶ γὰρ τοὺς 
ἡμετέρους προγόνους φασίν, ἐκλιπόντων τῶν ὑμετέρων πα- ἃ 
τέρων ἐν τῷ Περσικῷ πολέμῳ ταύτην τὴν χώραν, μόνους 

τῶν ἔξω Πελοποννήσου κοινωνοὺς ἐκείνοις τῶν κινδύνων 

γενομένους συνανασῶσαι τὴν πόλιν αὐτοῖς ὥστε δικαίως 

ἂν τὴν αὐτὴν εὐεργεσίαν ἀπολάβοιμεν, ἥν περ αὐτοὶ τυγ-. 

62 χάνομεν εἰς ὑμᾶς ὑπάρξαντες. Εἰ δ᾽ οὖν καὶ μηδὲν 
ὑμῖν τῶν σωμάτων τῶν ἡμετέρων δέδοκται φροντίζειν, ε 
᾿ἀλλὼ τήν γε χώραν οὐ πρὸς ὑμῶν ἐστὶν " ἀνέχεσθαι πε- 

πορθημένην, ἐ ἐν ἡ μέγιστα σημέϊα τῆς ἀρετῆς τῆς ὑμετέ- 
ρῶς καὶ τῶν ἄλλων τῶν συναγωνισαμένων " καταλείπε- 

ται τὼ μὲν γὰρ " ἄλλα τρόπαια πόλει πρὸς πόλιν γέ- 

γόνεν, ἐκεῖνα δ᾽ ὑπὲρ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος πρὸς ὅλην 

63 τὴν ἐκ τῆς Ασίας ϑύναμιν ἕστηκεν. ἃ Θηβαῖοι μὲν εἰκό- 308 

τως ἀφανίζουδὶ (τὰ γὰρ μνημεῖα τῶν τότε γενομένων 
αἰσχύνη τούτοις ἐστίν), ὑμῖν δὲ προσήκει διασώζειν" ἐξ 

ἐκείνων γὰρ τῶν ἔργων ἡγεμόνες κατέστητε τῶν Ελλήνων. 

64 ἄξιον δὲ καὶ τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων μνησθῆναι τῶν ἐκέϊ- 
γον τὸν τόπον κατεχόντων, καὶ μὴ περιορᾶν τὰς τιμὰς 

αὐτῶν καταλυομένας, οἷς ὑμεῖς καλλιερησάμενοι τοιοῦ-- 
τον ὑπέστητε κίνδυνον, ὃς καὶ τούτους καὶ τοὺς ἄλλους 

65 ἅπαντας “Ἕλληνας ἠλευθέρωσεν. χρὴ δὲ καὶ τῶν προγό-Ὁ 
γων ποιήσασθαΐ τινα πρόνοιαν, καὶ μὴ παραμελῆσαι μη- 
δὲ τῆς περὶ ἐκείνους εὐσεβείας, " οἱ πῶς ἂν διατεθεῖεν, εἴ 

τις ἄρω τοὺς ἐκεῖ φρόνησίς ἐστι περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομέ- 

5 μόνοι G. vulg. μόνοις. λέλειπται. 
t γενομένοις G. vulg. γεγενημένοις. Υ ἄλλα] om. G. 

νυῖξ. ἀνασχέ Ο. νεῖε, ἀθυμουμένως 
. 

x γον οϑϑῶ α. vulg. κατα- 
ΥΟΙ,. 11. ΕΘ 
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γων, εἰ κυρίων " ὑμῶν ὄντων αἴσθοιντο τοὺς μὲν δουλεύειν 
τοῖς βαρβάροις ἀξιώσαντας δεσπότας τῶν " ἄλλων καθι- 

σταμένους, ἡμᾶς δὲ τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας συνώγωνι- 
σαμένους μόνους τῶν ἙἭλλήνων ἀναστάτους γεγενημένους, 

66 καὶ τοὺς μὲν τῶν ᾿συγκινδυνευσάντων τάφους μὴ τυγχά- ς 

νογτῶς τῶν — σπάνει τῶν ἐποισόντων, Θηβαίους 

δὲ τοὺς τἀναντία παραταξαμένους κρατοῦντας τῆς χώρας 
67 ἐκείνης ; ἐνθυμεῖσθε δ᾽ “ ὅτι Λακεδαιμονίων μεγίστην ἐποι- 

εἶσθε κατηγορίαν, ὅτι Θηβαίοις χαριζόμενοι, τὸς τῶν Ἕλ- 

λήνων προδόταις, “ ἡμῶς τοὺς εὐεργέτας διέφθειραν. μὴ 

τοίνυν ἐώσητε ' ταύτας τὰς βλασφημίας περὶ τὴν ὑμετέ- 

ρῶν γιίσθαι πόλιν, μηδὲ τὴν ὕβριν τὴν τούτων ἀντὶ τῆς ἃ 

παρούσης ἕλησθε δόξης. 
68 πολλῶν δ᾽ ὅ ἐνόντων εἰπεῖν ἐξ ὧν ἄν τις ὑμᾶς "ἐ ἐπαγά- 

γοιτο μᾶλλον φροντίσωι τῆς ἡμετέρας σωτηρίας, οὐ ἷ δύ- 

ναμα: πάντα περιλαβεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς " ὑμᾶς χρὴ καὶ 

τὼ π᾿ ἐμμένα συνιδόντας καὶ μνησθέντας μάλιστα 
μὲν τῶν ὑρκὼν καὶ τῶν συνθηκῶν, ἔ ἔπειτω δὲ καὶ τῆς ἡμε- 
τέρας εὐνοίας καὶ τῆς τούτων ἔχθρας, ψηφίσασθαι ' τὰ 

—— — 
δίκαια περὶ ἡμῶν. 

ἃ ὑμῶν ὄντων G. vulg. ὄντων ς ἡμᾶς G. vulg. ὑμᾶς. 
ὑμῶν. ταύτας τὰς βλασφημίας 6. 

Ὁ ἄλλων καθισταμένους G. vulg. vulg. ταύτην τὴν βλασφημίαν. 
ἄλλαν Ἑλλήνων καθισταμένους. 8 ἐνόντων] ὄντων G. 

ς συγκινδυνευσάντων----ἐποισόντων h ἐπαγάγοιτο] ἐπαγάγοι pr. G. 
——— vulg. κινδὺ- ἱ δύναμαι πάντα G. vulg. δύνα- 
»ευσάντων---ποιησόντων ---διαπραξα- μαι βραχεῖ λόγῳ πάντα. 

μένους. * ὑμᾶς] om. G. 
ἃ ὅτ, Λακεδαιμονίων G. vulg. ὅτι ! τὰ δίκαια περὶ ἡμῶν] τι περὶ 

καὶ Λακεδαιμονίων. : ἡμῶν δίκαιον G. 
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“ΠΕΡῚ ἈΝΤΙΔΟΣΕΩΣ. 

E μὲν ὅμοιος ἦν ὁ λόγος ὁ μέλλων ἀναγνωσθήσεσθαι 310 

τοῖς ἢ πρὸς τοὺς ὠγῶνας ἣ πρὸς τὰς ἐπιδείξεις γιγνομέ- 
γοις, οὐδὲν ἂν "οἴμωαι προδιωλεχβῆναι περὶ αὐτοῦ" νῦν δὲ 
διὰ τὴν καινότητα καὶ τὴν διαφορὰν ἀναγκαϊόν ἐστι 
ο προειπεῖν τὼς αἰτίας, δὲ ἃς οὕτως ἀνόμοιον αὐτὸν ὄντα 
τοῖς ἄλλοις γράφειν προειλόμην μὴ γὰρ τούτων δηλω- 

φβεισῶν πολλοῖς ἂν ἴσως ἄτοπος εἶναι δόξειεν. ἐγὼ γὰρ 
εἰδὼς ἐνίους τῶν σοφιστῶν βλασφημοῦντας περὶ τῆς ἐμῆς 

διατριβῆς, καὶ λέγοντας ὡς ἔστι περὶ δικογραφίαν, καὶ 

παρωπλήσιον ποιοῦντας ὥσπερ ἂν εἴ τις Φειδίαν τὸν τὸ 
τῆς ᾿Αθηνᾶς ἕδος ἐργασάμενον τολμῴη καλεῖν κοροπλά- 

θον, ἢ Ζεῦξιν καὶ Παῤῥώσιον τὴν αὐτὴν ἔχειν φαίη τέχνην 
τοῖς τὰ πινάκια γράφουσιν, ὅμως οὐδὲ πώποτε τὴν μι- 

3 κρολογίαν ταύτην ἠμυνάμην αὐτῶν, ἡγούμενος τὰς μὲνς 
ἐκείνων φλυωρίας οὐδεμίαν δύναμιν ἔχειν, αὐτὸς δὲ πᾶσι 
τοῦτο πεποιηκένωι φανερόν, ὅτι προήρημαι καὶ λέγειν καὶ 
γράφειν οὐ περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τηλι- 

᾿ προύτων τὸ μέγεθος καὶ τοιούτων πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν 
οὐδεὶς ἂν ἄλλος ἐπιχειρήσειε, πλὴν τῶν Ἐμοὶ πεπλησια- 

4 κότων ἢ τῶν τούτους μιμεῖσθαι βουλομένων. μέχρε μὲν ἃ 

οὖν πόῤῥω τῆς ἡλικίας ὠόμην καὶ διὰ τὴν προαίρεσιν ταύ- 

τήν καὶ διὼ τὴν ἄλλην ἀπρωγμοσύνην ἐπιεικῶς ἔχειν rpo⸗ 

πἰ ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ 6. G. ἔδει vuig. et corre- 
vulg. (1. 6. in editione Mustoxy- ctus D. 
deæ) περὶ τῆς ἀντιδόσεως. Ὁ. προειπεῖν} προσειπεῖν pr. G. D. 

ΕΘ62 



“Φῳὡ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ On. XV. 

ἅπαντας τοὺς ἰδιώτας" ἤδη δ᾽ ὑ ὑπογυίου μοι τῆς τοῦ βίου 

τελευτῆς οὔσης, ἀντιδόσεως γενομένης περὶ τριηραρχίας 

5 καὶ περὶ ταύτης ἀγῶνος ἔγνων καὶ τούτων τινὰς οὐχ, οὕτω31: 

πρός με διακειμένους ὥσπερ ἤλπιζον, ἀλλὼ τοὺς μὲν 
πολὺ διεψνευσμένους τῶν ἐμῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ ῥέπον- 
τάς ἐπὶ τὸ πείθεσθαι τοῖς ἀνεπιτήδειόν Ρτι λέγουσι, τοὺς 

δὲ σαφῶς μὲν εἰδότας περὶ “ἃ τυγχάνω διατρίβων, φθο- 
γοῦντας δὲ καὶ ταὐτὸν πεπονθότας τόϊς σοφισταῖς καὶ 

6 χαίροντας ἐπὶ τοῖς ψευδῇ περὶ μοῦ δόξαν ἔχουσιν. ἐδή- 

λωσαν δ᾽ οὕτω διακείμενοι" τοῦ γὰρ ἀντιδίκου περὶ μὲν 
ὧν ἡ κρίσις ἦν οὐδὲν λέγοντος δίκαιον, διαβάλλοντος δὲ Ὁ 

τὴν τῶν λόγων τῶν ἐμῶν δύναμιν, καὶ καταλαζονευομένου 

περί τε τοῦ πλούτου καὶ τοῦ πλήθους τῶν μαθητῶν, 

— ἐμὴν εἶγαι τὴν λειτουργίαν. τὴν μὲν οὖν δαπάνην 

οὕτως ἡνέγκαμεέν, ὥσπερ προσήκει τοὺς μήτε λίαν ὑπὸ 

τῶν τοιούτων ἐκταραττομένους μήτε παντάπασιν ἀσώτως 

γμηδ᾽ ὀλιγώρως πρὸς χρήματα διακειμένους" ἡἠσθημένος ς 
δ᾽ ὥσπερ εἶπον πλείους ὄντας ὧν ὠόμην τοὺς οὐκ ὀρθῶς 
περὶ μοῦ γιγνώσκοντας, ἐνεθυμούμην πῶς ἂν δηλώσαιμι 

καὶ τούτοις καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις καὶ τὸν τρόπον ὃν 

ἔχω καὶ τὸν βίον ὃν ζῶ καὶ τὴν παιδείαν περὶ ἥν δατρί- 
βω, καὶ περιίδοιμι περὶ τῶν τοιούτων ἄκριτον ἐμαυτὸν 

ὄντώ, κι γὰ ἐπὶ τοῖς βλασφημέῦ εἰθισμένοις. ὥσπερ νῦν 

8 γενόμενον. σκοπούμενος οὖν εὕρισκον οὐδαμῶς ἃ ἂν ἄλλως ἃ 

τοῦτο διαπραξάμενος, πλὴν εἰ γραφείη λόγος ὥσπερ 

εἰκὼν τῆς ἐμῆς διανοίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὅἧ ἐμοὶ 
βεβιωμένων" διὰ τούτου γὰρ ἤλπιζον καὶ τὰ περὶ 

ἐμὲ μάλιστα γνωσθήσεσθαι, καὶ τὸν αὐτὸν τοῦτον μνη- 

“μεέϊόν μου καταλειφθήσεσθαι πολὺ κάλλιον τῶν χαλκῶν 

Ρ τῇ om. G. τδιαπραξάμενος] διαπραξόμενος Ε. 
4 ἃ) om. G. 5. ἐμοὶ] οἴῃ. G. 
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9 ἀναθημάτων. εἰ μὲν οὖν ἐπαινέϊν ἐμαυτὸν ᾿ἐπιεχειροίην, 
ἑώρων οὔτε "περιλαβεῖν ἅπαντα περὶ ὧν διελθεῖν προη- 
ρούμην οἷός τε γενησόμενος, οὔτ᾽ ἐπιχαρίτως οὐδ᾽ ἀνεπι-ε 
φθόνως εἰπεῖν περὶ αὐτῶν δυνησόμενος" εἰ δ᾽ ὑποθείμην 
ἀγῶνω μὲν καὶ κίνδυνόν τινα περὶ ἐμὲ γιγνόμενον, συκο- 
φάντην δ᾽ ὄντα τὸν γεγραμμένον καὶ τὸν πρώγματά μοι 

παρέχοντα, κἀκεῖνον μὲν ταῖς διαβολαῖς χρώμενον ταῖς 

ἐπὶ τῆς ἀντιδόσεως ῥηθείσαις, ἐμαυτὸν δ᾽ ἐν ἀπολογίας 
σχήματι τοὺς λόγους ποιούμενον, οὕτως ἂν ἐκγενέσθαΐ312 
μοι μάλιστα διαλεχθῆναι περὶ ἁπάντων ὧν τυγχάνω 

ιο βουλόμενος. ταῦτα δὲ διανοηθεὶς ἔγραφον τὸν λόγον τοῦ-. 
τον, οὐκ ἀκμάζων, ἀλλ᾽ ἔτη γεγονὼς δύο καὶ ὀγδοήκοντα. 

διόπερ χρὴ συγγνώμην ἔχειν, ἤν μαλακώτερος ὧν " φαί- 
γητῶι τῶν παρ ἐμοῦ πρότερον ἐκδεδομένων. καὶ γὰρ οὐδὲ 
ῥάδιος ἥν οὐδ᾽ ἁπλοῦς, ἀλλὰ πολλὴν ἔχων πραγμα-. 

εὶ τείαν. ἔστι γὰρ τῶν γεγραμμένων ἔνια, μὲν ἐν δικαστηρίω 
πρέποντα ῥηθῆναι, τὰ δὲ πρὸς μὲν τοὺς τοιούτους ὠγῶνας Ὁ 

η οὐχ, ἁρμόττοντα, περὶ δὲ φιλοσοφίας πεπαῤῥησιασμένα 
καὶ δεδηλωκότα τὴν δύναμιν αὐτῆς" ἔστι δέ τι καὶ τοι- 

οὗτον ὃ τῶν νεωτέρων τοῖς ἐπὶ τὰ μαθήματα καὶ τὴν 

παιδείαν ὁρμῶσιν ἀκούσασιν ἂν συνενέγκοι, πολλὰ δὲ 
καὶ τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ πάλαι γεγραμμένων ἐγκατάμεμ'γ- 

μένα τοῖς νῦν λεγομένοις οὐχ, ἀλόγως οὐδ᾽ ἀκαίρως, ἀλλὼ 
το πμσηκόντως τοῖς —— τοσοῦτον οὖν μῆκος λόγου ο 

συνιδεῖν, καὶ τοσαύτας ἰδέας καὶ τοσοῦτον ἀλλήλων ἀφε- 

στώσας συναρμόσαι καὶ συναγαγεῖν, καὶ τὰς ἐπιφερο- 

μένας οἰκειῶσαι ταῖς προειρημέναις, καὶ πάσας ποιῆσαι 
σφίσιν αὐταὶς ὁμολογουμένας, οὐ πάνυ μικρὸν ἦν ἔργον. 
ὅμως δ᾽ οὐκ ἀπέστην, καίπερ τηλικοῦτος ὧν, πρὶν αὐτὸν 

46 
— — —— 

ΕΘ3 
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ἀπετέλεσα μετὰ πολλῆς μὲν ἀληθείας εἰρημένον, τὰ δ᾽ 
13 ἄλλα τοιοῦτον οἷος ἂν εἶναι δόξη τοῖς ἀκροωμένοις. χρὴ 

γ δὲ τοὺς διεξιόντως αὐτὸν πρῶτον μὲν ὡς ὄντος μικτοῦ ἃ 

τοῦ λόγου καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς ὑποθέσεις ταύτας γε- 

γρωμμένου ποιέϊσθαι τὴν ἀκρόασιν, ἔπειτα προσέχειν τὸν 
νοῦν ἔτι μᾶλλον τοῖς λέγεσθαι μέλλουσιν ἢ τόϊς ἤδη προ- 
εἰρημένοις, πρὸς δὲ τούτοις μὴ ζητεϊν εὐθὺς ἐπελθόντας 

ὅλον αὐτὸν διελθεῖν, ἀλλὰ τοσοῦτον μέρος ὅσον μὴ λυπή- 
σει τοὺς παρόντας. ἐὰν γὰρ ἐμμείνητε τούτοις, μῶλλον 
δυνήσεσθε κατιδεῖν εἴ τι τυγχάνομεν λέγοντες ἄξιον ἡμῶν 

14 αὐτῶν. “Ἃ μὲν οὖν ἀγαγκαῖον ἦν προειπέϊν, ταῦτ᾽ ἐστίν" 
ἤδη δ᾽ ἀναγιγνώσκετε τὴν ἀπολογίαν τὴν προσποιουμένην 

— πέβι μονῶρ, ψεγράφθαῤρηβολυῤβης δὲ τώρ αμῶ 
δηλῶσαι τὴν ἀλήθειαν, καὶ τοὺς μὲν ὠγνοοῦντως εἰδέναι 

ποιῆσαι, τοὺς δὲ φθονοῦντας ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τῆς νόσου 

ταύτης λυπεῖσθαι" μείζω γὰρ δίκην οὐκ ἂν δυναίμην Ἀώ- 313 
βὲν παρ᾿ αὐτῶν. 

ιῖι5. Πάντων ἡγοῦμαι πονηρότάτους εἶναι καὶ μεγίστης 
ζημίας ἀξίους, δίτινες οἷς αὐτοὶ τυγχάνουσιν ὄντες ἔνοχϑι, 

ταῦτω τῶν ἄλλων τολμῶσι κατηγορεῖν, ὅπερ Λυσίμαχος 

πεποίηκεν. οὗτος γὰρ αὐτὸς συγγεγραμμένω λέγων περὶ 
τῶν ἐμῶν συγγρωμμάτων πλείω πεποίηται λόγον ἣ περὶ 
τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὅμοιον ἐργαζόμενος ὥσπερ ἂν εἴ τις 
ἱεροσυλίας ἕτερον διώκων αὐτὸς τὰ τῶν θεῶν ἐν τόϊν χερέϊνὉ- 

ι6 ἔχων φανείη. πρὸ πολλοῦ δ᾽ ἂν ἐποιησάμην οὕτως αὐτὸν 

γομίζειν εἶναί με δεινὸν, ὥσπερ ἐν ὑμῖν εἴρηκεν οὐ γὰρ ἄν 
ποτέ μοι πράγματω ποιεῖν ἐπεχείρησε. νῦν δὲ λέγει μὲν 
ὡς ἐγὼ τοὺς ἥττους λόγους κρείττους δύναμαι ποιεέϊν, 
τόσδυτον δὲ μου καταπεφρόνηκεν, ὥστε αὐτὸς ψευδόμενος 

ν᾽ δὲ τοὺς] δὲ καὶ τοὺς correctus D. 
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τ7εμοῦ τἀληθὴ λέγοντος ἐλπίζει ῥωδίως ἐπικρατήσειν. οὕτω 
δέ μοι δυσκόλως ἅπαντα συμβέβηκεν, ὥσθ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι ς 

τοῖς λόγοις διωλύονται τὰς διαβολάς, ἐμοῦ δὲ Λυσίμα- 
χος αὐτοὺς τοὺς λόγους μάλιστα διαβέβληκεν, ἵν ἣν 

μὲν ἱκανῶς δόξω λέγειν, ἔνοχος ὦ ων φανῶ τοῖς ὑπὸ τούτου 

περὶ τῆς δεινότητος τῆς ἐμᾶς προειρημένοις, ἣν δ᾽ ἐνδεέ- 
στερον τύχω διαλεχθεὶς ὧν οὗτος ὑμᾶς προσδοκῶν πεποί- 

18ηκε, τὰς πράξεις "ἡγησθέ μου χείρους ὦ εἶναι. δέομαι οὖν 
ὑμῶν μήτε πιστεύειν πω μήτ᾽ ἀπιστεῖν τοὺς εἰρημένοις, d 
πρὶν ἂν διὼ τέλους ἀκούσητε καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῶν, ἐνθυμου- 
μένους ὅτι οὐδὲν ἂν ἔδει δίδοσθαι τοῖς φεύγουσιν ἀπολο- 

᾿ γίαν, εἴπερ οἷόν τ᾽ ἦν ἐκ τῶν τοῦ διώκοντος λόγων ἐψηη- 
φίσθαι τὰ δίκαια. νῦν δ᾽ εἰ μὲν εὖ τυγχάνει κατηγορη- 
κὼς ἢ κακῶς, οὐδεὶς ἂν τῶν παρόντων ἀγνοήσειεν" εἰ δ᾽ 

ἀληθέσι κέχρηται τοῖς λόγοις, οὐκέτι τοῦτο τοὺς κρίνουσι 

γνῶναι ῥφῴδιον ἐξ ὧν ὁ πρότερος εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν 
ἣν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν λόγων ἐκλαβεῖν δυνηθῶσι τὸ δίκαιον. 

το οὐ ἔζω δὲ τῶν πλείω χρόνον διατριβόντων ἐπὶ ταῖς 
τῶν ἐξαπατώντων κατηγορίαις ἢ ταῖς ὑπὲρ αὑτῶν ἀπο- 

λογίωις, οὐδὲ τῶν λεγόντων ὡς ἔστι μέγιστον κακὸν δὲα- 

βολή" τί γὼρ ἂν γένοιτο ταύτης κακουργότερον, ἣ ποιεῖ 314 

τοὺς μὲν ψευδομένους εὐδοκιμεῖν, τοὺς δὲ μηδὲν ἡμαρτη- 
κότας δοκεῖν ἀδικεῖν, τοὺς δὲ δικάζοντας ἐπιορκεῖν, ὅλως 

δὲ τὴν μὲν ἀλήθειαν ἀφανίζειν, ψευδὴ δὲ δόξαν παρα- 

στήσασα τοῖς ἀκούουσιν ὃν ὧν τύχη τῶν πολιτῶν ἀδίκως 

δοἀπόλλυσιν. ἃ φυλακτέον ἐστίν, ὅπως μηδὲν ὑμῶν συμ- 

βήσεται τοιοῦτον, μηδ᾽ ἃ τοῖς ἄλλοις ἂν "ἐπιτιμήσαιτε 
τούτοις αὐτοὶ φανήσεσθε περιπίπτοντες. οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς 
οὐκ ἀγνοεῖν ὅτι τῇ πόλει πολλάκις οὕτως ἤδη μετεμέλησε Ὁ 

“ ἡγῆσθε] ἡγεῖσθε G. ἡγεῖσθαι D. cum vulg. G. extremas syllabas 
ὁ ἐπιτιμήσαιτε] ἐπιτιμήσητε D. correctas habet. 
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τῶν κρίσεων τῶν μετ᾽ ὀργῆς καὶ "μὴ μετ᾽ ἐλέγχου γενο- 

μένων, ὥστ᾽ οὐ πολὺν χρόνον διαλιπῶσα παρὰ μὲν τῶν 
ἐξωπατησάντων δίκην λαβεῖν ἐπεθύμησε, τοὺς δὲ δια- 

βληθέντας ἡδέως ἃ ἂν εἶδεν ἄ ἄμεινον ̓  πρότερον πράττοντας, 
21 ὧν χρὴ μεμνημένους μὴ προπετῶς πιστεύειν τόῖς τῶν κα- 

τηγόρων λόγοις, μηδὲ μετὰ θορύβου καὶ χαλεπότητος 
ἀκροᾶσθαι τῶν ἀπολογουμένων. καὶ γὰρ αἰσχρὸν ἐπὶ μὲν 
“τῶν ἄλλων πραγμάτων ἐλεημονεστάτους ὁμολογεῖσθαι ς 
καὶ πρᾳοτάτους ἁπάντων εἶναι τῶν Ἑλλήνων; ἐπὶ δὲ 

τοῖς ἀγῶσι τοῖς ἐνθάδε γιγνομένοις τἀναντία τῇ δύξ, 
22 ταύτη φαίνεσθαι πράττοντας᾽ καὶ παρ ἑτέροις μὲν ἐπει- 

δὰν περὶ ψυχῆς ἀνθρώπου δικάζωσι, μέρος τι τῶν ψήφων 
ὑποβάλλεσθαι τοῖς φεύγουσι, παρ ὑμῖν δὲ μηδὲ τῶν 
ἴσων τυγχάνειν τοὺς κινδυνεύοντας τόϊς σνκοφαντοῦσα!, 

ἀλλ᾽ ὀμνύναι μὲν καθ᾽ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν ἦ μὴν ὁμοίως 

ἀκροάσεσθαι τῶν κατηγορούντων καὶ τῶν ἀπολογουμένων, d 
23 τοσοῦτον δὲ τὸ μεταξὺ ποιεῖν, ὥστε τῶν μὲν αἰτιωμένων ⸗ 

τι ἂν λέγωσω ἀποδέχεσθαι, τῶν δὲ “ τούτους ἐξελέγχειν 

πειρωμένων ἐνίοτε μηδὲ τὴν φωνὴν ἀκούοντας ἀνέχεσθαι, 

καὶ νομίζειν μὲν ἀοικήτους εἶναι ταύτας τῶν πόλεων ἐν 
αἷς ὥκριτοί τινες ὠπόλλυνται τῶν πολιτῶν, ἀγνοεῖν δ᾽ ὅτε 6 

τοῦτο ποιοῦσιν οἱ μὴ κοινὴν τὴν εὔνοιαν τοῖς ὠγωνιζομένοις 

24 παρέχοντες. ὃ δὲ πάντων δεινότατον, ὅταν τις αὐτὸς μὲν 

κινδυνεύων κατηγορῇ τῶν διαβαλλόντων, ἑτέρῳ δὲ δικάζων 

“μὴ τὴν αὐτὴν ἔχη γνώμην περὶ αὐτῶν. καίτοι χρὴ τοὺς 

νοῦν ἔχοντας τοιούτους εἶναι κριτὰς τοῖς ἄλλοις, δίων περ 

ἂν αὐτοὶ τυγχάνειν ἀξιώσαιεν, λογιζομένους ὅτι διὰ τοὺς 315 

συκοφαντεῖν τολμῶντως ἄδηλον ὅστις εἰς κίνδυνον κατα- 

στὰς ἀναγκασθήσεται λέγειν ὥπερ ἐγὼ νῦν πρὸς τοὺς 

". μὴ] om. G. εἴ pr. Ὁ. οὐ βὶ τούτους] om. pr. Ὁ, 
5. τῶν ante ἄλλων ΟΠ}. pr. G. 
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25 μέλλοντας περὶ “ἐμαυτοῦ τὴν ψῆφον διοίσειν. οὐ γὰρ δὴ 
τῷ γε κοσμίως ζῆν ἄξιον πιστεύειν ὡς ἀδεῶς ἐξέσται τὴν 
πόλιν οἰκεῖν' οἱ γὼρ προηρημένοι τῶν μὲν ἰδίων ἀμελεῖν 
τοὺς δ᾽ ὡλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν οὐ τῶν μὲν σωφρόνως 

πολιτευομένων ἀπέχονται, τοὺς δὲ κακόν τι δρῶντας εἰς 
ὑμᾶς εἰσώγουσιν, ἀλλ᾽ ἐν τόϊς μηδὲν ἀδικοῦσιν ἐπιδειξά- Ὁ 
μένοι τὰς αὑτῶν δυνώμεις παρὰ τῶν φανερῶς ἐξημαρτη- 

26 κότων πλέον λαμβάνουσιν ἀργύριον. ἅπερ Λυσίμαχος 
διανοηθεὶς εἰς τουτονὶ τὸν κίνδυνόν με κατέστησεν, ἡγού- 

μενος τὸν ἀγῶνα τὸν πρὸς ἐμὲ παρ ἑτέρων αὑτῶ χρημα- 
τισμὸν ποιήσειν, καὶ προσδοκῶν; ἢ ἥν ἐμοῦ περιγένηται τοῖς 
λόγοις, ὅν φησι διδάσκαλον εἶναι τῶν ἄλλων, ἀνυπόστα- 

47τὸν τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἅπασιν εἶναι δόξειν. ἐλπίζει δὲ 
ῥαδίως τοῦτο ποιήσειν ὁρᾷ γὰρ ὑμᾶς μὲν λίαν ταχέως ο 
ἀποδεχομένους τὼς αἰτίας καὶ τὰς ᾿διαβολάς, ἐμὲ δ᾽ 
ὑπὲρ αὐτῶν οὐ δυνησόμενον ἀξίως τῆς δόξης ἀπολογήσα- 

σθαι καὶ διὰ τὸ γῆρας καὶ διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν τοιούτων 
48 ἀγώνων. οὕτω γὰρ βεβίωκα τὸν παρελθόντα χρόνον, ὥστε 

————— — 
τίᾳ μήθ᾽ ὕβριν μήτ᾽ ἀδικίαν ἐγκαλέσαι, μηδ᾽ ξεἶναι μήτε 
διαιτητὴν μήτε δικαστὴν ὅστις περὶ τῶν ἐμοὶ πεπραγμέ- ἃ 

γων φανήσεται " κριτὴς γεγενημένος" ἠπιστάμην γὰρ αὐ- 
τὸς μὲν εἰς τοὺς ἄλλους μηδὲν ἐξαμαρτάνειν, ἀδικούμενος 
δὲ μὴ μετὼ δικαστηρίου ποιεῖσθαι τὰς τιμωρίας, ἀλλ᾽ ἐν 
τοὺς φίλοις. τοὺς ἐκείνων διωλύεσθαι περὶ τῶν ἀμφισβη- 

49 τουμένων. ὧν οὐδέν μοι πλέον γέγονεν, ἀλλ᾽ ᾿ἀνεγκλητεὶ 

μέχρι ταυτησὶ τῆς ἡλικίας βεβιωκὼς εἰς τὸν αὐτὸν κα- 

θέστηκα κίνδυνον, εἰς ὅνπερ ἂν εἰ πάντας ἐτύγχανον ἠδὶ- 

ἜΝ Σ ἐμαυτοῦ] αὐτοῦ G. δ κριτὴς] om. G. et pr. Ὁ. 
διαβολάς] μεταβολάς α. ἱ ἀνεγκλητεὶ G. D. vulg. ἀνεγ- 

5. εἶναι μήτε G. vulg. εἶναί μου. κλητά. ἐ: 
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κηκώς. οὐ μὴν παντάπασιν ἀβυμῶ διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ε 
8οτιμήματος, ἀλλ᾽ ἐάν περ ἐθελήσητε μετ᾽ εὐνοίας ὑνοίας ἀκροά- 

σασθαι, πολλὰς ἐλπίδας ἔχω τοὺς μὲν διεψνευσμένους 316 
τῶν ἐμῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ πεπεισμένους ὑπὸ τῶν βου- 

᾿λομένων βλασφημεῖν ταχέως μεταπεισθήσεσθα: πέρι αὐ- 

τῶν, τοὺς δὲ τοιοῦτον εἶναί με νομίζοντας οἷός περ εἰμί, 
31 βεβαιότερον ἔτι ταύτην ἕξειν τὴν διάνοιαν. Ἵνα δὲ μὴ 

λίαν ἐνοχλῶ πολλὼ πρὸ τοῦ πρώγματος λέγων, ἀφέμε- 
νος τούτων, περὶ ὧν οἴσετε τὴν ψῆφον, ἤδη πειράσομαι 
διδάσκειν ὑμᾶς. Καί μοι ἀνώγνωθι τὴν γρωφήν. Ὀ 

ΓΡΑΦΗ. 

42 Ἔκ μὲν τοίνυν τῆς γραφῆς πειρᾶταί * —— 

κατήγορος ὡς διαφθείρω τοὺς νεωτέρους λέγειν διδάσκων. 
καὶ παρὼ τὸ δίκαιον ἐν τόϊς ἀγῶσι πλεονεκτεῖν, ἐκ δὲ 

τῶν ἄλλων λόγων ποιέϊ με τηλικοῦτον, ὅσος οὐδεὶς πώ- 

ποτε γέγονεν οὔτε τῶν περὶ τὼ δικαστήρια καλινδουμένων β 
οὔτε τῶν περὶ τὴν φιλοσοφίαν διωτρεψνάντων᾽ οὐ γὰρ μό- 
νον ἰδιώτας φησί μου γεγενῆσθαι μαθητάς, ἀλλὰ καὶςε 

ῥήτορως καὶ στρατηγοὺς καὶ βασιλέας καὶ τυράννους, καὶ 

χρήμωτω ἔπαρ᾿ αὐτῶν παμπληθή τὰ μὲν εἰληφέναι τὰ 

33 δ᾽ ἔτι καὶ νῦν λωμβάνειν. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον πεποίηται 

τὴν κατηγορίαν, ἡγούμενος ἐκ μὲν ὧν καταλαζονεύεται 
περὶ μοὺ καὶ τοῦ πλούτου καὶ τοῦ πλήθους τῶν μα- 
βητῶν φθόνον ἅπασι τοῖς ἀκούουσιν ἐμποιήσειν, ἐκ δὲ 

τῆς περὶ τὼ δικαστήρια πραγματείας εἰς ὀργὴν καὶ μῖσος 
ὑμῶς καταστήσειν ἅπερ ὅταν πάθωσιν οἱ κρίνοντες, χαω- 

34 λεπώτατοι τοῖς ἀγωνιζομένοις εἰσίν. ὡς οὖν τὼ μὲν μείζω , 

τοῦ προσήκοντος εἴρηκε, τὰ δ᾽ ὅλως “ψεύδεται, ῥωδίως ' 

οἴμωι φανερὸν ' ποιήσειν. ἀξιῶ δ᾽ ὑμᾶς τοῖς μὲν λόγοις 

Κ παρ᾽ αὐτῶν] καὶ pr. D. ̓  ποιήσειν] ποιήσειν ὑμῖν vulg. cum rec. D. 
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οἷς πρότερον ἀκηκόατε περὶ μοῦ τῶν βλασφημεῖν καὶ 
διαβάλλειν βουλομένων, μὴ προσέχειν τὸν νοῦν, μηδὲ πι- 
—sã— —— 
μένοις, μηδὲ ταῖς δόξαις χρήσθαι ταῖς ἀδίκως ὑπ᾽ ἐκεῖ- 

35 νῶν ὑμῶν ἐγγεγενημέναις, ἀλλ᾽ ὁποῖός τις ἂν ἐκ τῆς κα- 
τηγορίως τῆς νῦν καὶ τῆς ἀπολογίας φαίνωμαι, τοιοῦτον 
εἶναί με νομίζειν" οὕτω γὰρ γιγνώσκοντες αὐτοί τε δόξετε 
κωλῶς κρίνειν καὶ νομίμως, ἔγώ τε τεύξομαι πάντων τῶν 317 

46 δικαίων. ὅτι μὲν οὖν οὐδεὶς οὔθ᾽ ὑπὸ τῆς δεινότητος τῆς 
ἐμῆς οὔθ᾽ ὑπὸ τῶν συγγραμμάτων βέβλαπται τῶν πο- 
λιτῶν, τὸν ἐνεστῶτα κίνδυνον ἡγοῦμαι μέγιστον εἶναι τε- 
κμήριον. εἰ γάρ τις ἦν ἠδικημένος, εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρό- 
νον ἡσυχίαν εἶχεν, οὐκ ἂν ἡμέλησε τοῦ καιροῦ τοῦ παρόν- 

τος, ὠλλ᾽ ἦλθεν ἂν ἤτοι κατηγορήσων ἢ καταμαρτυρή- 
σων. ὅπου γὰρ ὁ μηδ᾽ ἀκηκοὼς μηδὲν. πώποτε φλαυρονῦ 
εἰς ἀγῶνά. με τηλικουτον). κατέστησεν, ἥπου σφόδρ ἃ ἄν οἱ 

κακῶς πεπονθότες ἐ ἐπειρῶντ᾽ ἂν δίκην παρ ἐμοῦ λαμ- 

37 βάνειν. οὐ γὰρ δὴ "τοῦτό γ' ἐστὶν οὔτ᾽ εἰκὸς οὔτε δυνατόν, 

ἐμὲ μὲν περὶ πολλοὺς ἡμαρτηκέναι, τοὺς δὲ ταῖς συμφο- 
ραὶς δὲ ἐ ἐμὲ περιπεπτωκότας ἡσυχίαν ἔχειν καὶ μὴ τοὰ- 
μᾷν ἐγκαλεῖν, ἀλλὰ πραοτέρους ἐν τοῖς ἐμιοῖς εἶναι κιν- 

δύνοις τῶν μηδὲν ἠδικημένων, ἐξὸν αὐτοῖς δηλώσασιν ἂς 
πεπόνθασι τὴν μεγίστην παρ ἐμοῦ λαβεῖν τιμωρίαν. 

38 ἀλλὼ γὼρ οὔτε πρότερον οὔτε νῦν οὐδείς μοι φανήσεται 
τοιοῦτον οὐδὲν ἐγκαλέσας. ὥστ᾽ εἰ συγχιωρήδιμμι τῷ κατ- 

ἡγόρω καὶ προσομολογήσαιμι πάντων —— εἶναι 
δεινότατος, καὶ συγγραφεὺς τῶν λόγων τῶν λυπούντων 
ὑμᾶς τοιοῦτος οἷος οὐδεὶς ἄλλος γέγονε, πολὺ “ἂν δὶ- 

Ἂ καταμαρτυρήσων Ὁ. vulg. κα- τοῦτό ἐστιν. 
ο. ἄν δικαιότερον ἃ. vulg. ἂν 

Ὁ φιῦτό γ᾽ ἐσὰὶν. Θ.Ὦ. vul. μᾶλλον δικαιότερον. 
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30 καιότερον ἐπιεικὴς εἶναι δοκοίην ἢ ζημιωθείην. τοῦ μὲν 
γὰρ γενέσθαι προέχοντα τῶν ἄλλων ἢ περὶ τοὺς λόγους ἢ ἃ 
περὶ τὰς πράξεις εἰκότως ἄν τις τὴν τύχην αἰτιάσαιτο, 

τοῦ δὲ καλῶς καὶ μετρίως κεχρῆσθαι τῇ φύσει δικαίως 
ἂν ἅπαντες τὸν τρόπον τὸν ἐμὸν ἐπαινέσειαν. οὐ μὴν οὐδ᾽ 
εἰ ταῦτ᾽ ἔχων περὶ ἐμαυτοῦ λέγειν, οὐδ᾽ οὕτω φανήσομαι 

40 περὶ τοὺς λόγους τοὺς τοιούτους γεγενημένος: γνώσεσθε 
δ᾽ ἐκ τῶν ἐπιτηδευμώτων τῶν ἐμῶν, ἐξ ὧνπερ οἷόν τ᾽ ἐστὶν 

εἰδέναι τὴν ἀλήθειαν πολὺ μᾶλλον ἢ παρὰ τῶν διαβαλ- 6 

λόντων. οἶμαι γὰρ οὐδένα τοῦτ᾽ ἀγνοεῖν, ὅτι πάντες ἄν- 
θρωποι περὶ τὸν "τόπον τοῦτον εἰώθασι διατρίβειν, ὅθεν ἂν 

41 προέλωνται τὸν βίον πορίζεσθαι. τοὺς μὲν τοίνυν ἀπὸ τῶν 

συμβολαίων τῶν ὑμετέρων ζῶντας καὶ τῆς περὶ ταῦτα 

πρωγματείας ἴδοιτ᾽ ἂν μόνον οὐκ ἐν τοῖς δικαστηρίοις 
οἰκοῦντας, ἐμὲ δ᾽ οὐδεὶς πώποθ᾽ ἑώρωκεν οὔτ᾽ ἐν τόϊς 318 
συνεδρίοις οὔτε περὶ τὰς ἀνακρίσεις οὔτ᾽ ἐπὶ τοῖς δικα- 
στηρίοις οὔτε πρὸς τοῖς διαιτηταῖς, ἀλλ᾽ οὕτως ἀπέχομαι 

4“ τούτων ἁπάντων ὡς οὐδὲὶς ἄλλος τῶν πολιτῶν. ἔπειτ᾽ 

ἐκείνους μὲν ἂν εὕροιτε παρ᾿ ὑμῖν μόνοις χρηματίζεσθαι 
δυναμένους, εἰ δ᾽ ἄλλοσέ ποι πλεύσειαν, ἐνδεεῖς ἂν ὄντας 
τῶν καθ᾽ ἡμέρων, ἐμοὶ δὲ τὰς εὐπορίας, περὶ ὧν οὕτως 
μειζόνως εἴρηκεν ἔξωθεν ἁπάσας γεγενημένας" ἔτι δὲ “ τόϊς Ὁ 
μὲν πλησιάζοντας ἢ τοὺς ἐν κακοῖς αὐτοὺς ὄντας ἢ τοὺς 

ἑτέροις πρώγματα παρέχειν βουλομένους, ἐμοὶ δὲ τοὺς 

43 πλείστην σχολὴν τῶν Ἑλλήνων ὥγοντας. ἠκούσατε δὲ 

καὶ τοῦ κατηγόρου λέγοντος ὅτι παρὰ Νικοκλέους "τοῦ 

Σαλαμινίων βασιλέως πολλὰς ἔλαβον καὶ μεγάλας 

δωρεώς. καίτοι τίνι πιστὸν ὑμῶν ἐστιν ὡς Νικοκλῆς 

Ρ τόπον} τρόπον G. τ τοῦ Σαλαμινίων G.D. vulg. 
4 τοῖς μὲν] τοὺς μὲν G. τοῦ τῶν Σαλαμινίων. 

— ⏑ 4 
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ἔδωκέ "μοι ταύτας, ἵνα. δίκας μανθάνη λέγειν, ὃς καὶ 
τοῖς ἄλλοις περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων ὥσπερ δεσπότης ο 
ἐδίκαζεν, ὥστ᾽ ἐξ ὧν αὐτὸς οὗτος εἴρηκεν, ῥάδιον κατα- 
μαθεῖν ὅτι πόῤῥω τῶν πρωγματειῶν εἰμὶ τῶν περὶ τὰ 

44 συμβόλαια γιγνομένων. ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνο πᾶσι φανε- 
ρόν ἐστὶν ὅτι παμπληθεῖς εἰσὶν οἱ παρασκευάζοντες τοὺς 
λόγους τοῖς ἐν 'τοὶς δικαστηρίοις ἀγωνιζομένοις. τούτων 
μὲν τοίνυν τοσούτων ὄντων οὐδεὶς πώποτε φανήσεται μα- 
βθητῶν ἠξιωμένος, ἐγὼ δὲ πλείους εἰληφώς, ὥς φησιν ὁ 
κατήγορος, ἢ σύμπαντες οἱ περὶ τὴν φιλοσοφίαν δὶατρί- ἃ 
βοντες. καίτοι πῶς εἰκὸς “τοὺς τοσοῦτον τοῖς ἐπιτηδεύ- 
μασιν ἀλλήλων ἀφεστῶτας περὶ τὰς αὐτὰς πράξεις 

45 ἡγέσθαι διατρίβειν; ἔχων δὲ πολλὰς εἰπεῖν διαφορὰς 

περὶ τοῦ βίου τοῦ τ᾽ ἐμοῦ καὶ τῶν περὶ τὰς δίκας, ἐκεί- 
νως ὑμᾶς ἡγοῦμαι τάχιστ᾽ ἂν ἀφεῖσθαι τῆς δόξης ταύ- 
της, εἴ τις ὑμῶν ἐπιδείξειε μὴ τούτων τῶν πρωγμάτων 

μαθητάς μου "γιγνομένους ὧν ὁ κατήγορος εἴρηκε, μηδὲ ς 
περὶ τοὺς λόγους ὄντα με δεινὸν τοὺς περὶ τῶν ἰδίων συμ- 

46 βολαίων. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς, ἐξελεγχομένης τῆς αἰτίας ἧς 
εἶχον πρότερον, ζητεῖν ἑτέραν μεταλαβεῖν γ διάνοιαν, καὶ 

ποθεῖν ἀκοῦσαι περὶ ποίους ἄλλους λόγους γεγενημένος 
τηλικαύτην δόξαν ἔλαβον. εἰ μὲν οὖν μοι συνοίσει κατει- 310 

πόντι τὴν ἀλήθειαν, οὐκ οἶδα" χαλεπὸν γὰρ στοχάζεσθαι 

τῆς ὑμετέρας διανοίας" οὐ μὴν ἀλλὰ παῤῥησιάσομαί γε 
᾿φη πρὸς ὑμᾶς. καὶ γὰρ ἂν αἰσχυνθείην τοὺς πλησιάσαντας, 

εἰ πολλάκις εἰρηκὼς ὅτι δεξαίμην ἂν ἅπαντας εἰδέναι 
τοὺς πολίτας καὶ τὸν βίον ὃν ζῶ καὶ τοὺς λόγους οὺς 
λέγω, νῦν μὴ δηλοίην ὑμῖν αὐτοὺς ἀλλ᾽ ἀποκρυπτόμενος 

5 μοι] ἐμοὶ G. D. ticulum. 

γωνιζομένους G.D. γνημένους. 
ἃ τοὺς τοσοῦτον} vulg. om. ἃγ- Υ διάνοιαν} om. pr. G. 
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φανείην. ὡς οὖν ἀκουσόμενοι τὴν ἀλήθειαν, οὕτω προσέ- Ὁ 
48 χετε τὸν γοῦν. πρῶτον μὲν οὖν ἐκεῖνο δὲ μαθεν ὑμᾶς, 

ὅτι τρόποι τῶν λόγων εἰσὶν οὐκ ἐλάττουρ ἢ τῶν μετὰ “μέ: 
τρου σοιημώτων. οἱ μὲν: γὰρ τὰ γένη τὰ τῶν ἡμιθέων 
᾿ἀναζητοῦντες τὸν βίον τὸν αὑτῶν κατέτριψαν, οἱ δὲ περὶ 
τοὺς ποιητὰς ἐφιλοσόφησαν, ἕτεροι δὲ τὰς πράξεις τὰς 
ἐν τοῖς πολέμοις συναγαγεῖν ἐβουλήθησαν, ἄλλοι δέ τινες 
περὶ τὼς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀποκρίσεις γεγόνασιν, οὺς 

ἀντιλογικοὺς καλοῦσιν. εἴη δ᾽ ἂν οὐ μικρὸν ἔργον, εἰς 
πάσας τις τὰς ἰδέας "τὰς τῶν λόγων ἐξαριθμεῖν ἐπίχει- 
ρήσειεν᾽ ἧς δ᾽ οὖν ἐμοὶ προσήκει, ταύτης εὶς ἐάσω 

4οτὰς ἄλλας. εἰσὶ γάρ τινες δὲ τῶν μὲν προειρημυένων οὐκ 
ἀπείρως ἔχουσι, γρώφειν δὲ προήρηνται λόγους οὐ περὶ 

τῶν " ἰδίων συμβολαίων, ἀλλ᾽ ἑλληνικοὺς καὶ πολιτικοὺς 

καὶ πανηγυρικοὺς, οὃὺς ἅπαντες ἂν φήσαιεν ὁμοιοτέρους 
εἶναι τοῖς μετὼ μουσικῆς καὶ ἡνθμῶν πεποιημένοις ἢ τόϊς 

βοέν. δικαστηρίῳ λεγομένοισ., καὶ γὰρ τῇ λέξει “ποιητικω- ἃ 

τέρα καὶ ποικιλωτέρω τὰς πράξεις ϑηλοῦσι, καὶ τοῖς 
ἐνθυμήμασιν ὀγκωδεστέροις καὶ καινοτέροις χρῆσθαι ζη- 

τοῦσιν, ἔτι δὲ ταῖς ἄλλαις ἰδέωις ἐπιφανεστέραις καὶ 
πλείοσιν ὅλον τὸν λόγον διοικοῦσιν. ὧν ἅπαντες μὲν ἀκού- 

oyres χαίρουσιν οὐδὲν ἧττον ἢ τῶν ἐν τοῖς μέτροις πεποιη- 

μένων, πολλοὶ δὲ καὶ μάθηταὶ γίγνεσθαι βούλονται, 

— τοὺς ἐν τούτοις πρωτεύοντως πολὺ — 
καὶ βελτίους καὶ μᾶλλον ὠφελεῖν δυναμένους εἶναι τῶνε 

5ιτὼς δίκας εὖ λεγόντων. συνίσασι γὰρ τόϊς μὲν διὰ “πο- 

λυπραγμοσύνην “ ἐμυπείροις τῶν ἀγώνων γεγενημένοις, τοὺς 

ΠΣ ἀναζητοῦντες Ὁ. ἂν ζητοῦντες G. et pr. D. νυ]ρ. ποιητικωτέρας 
Ὁ. vulg. ἐκζητοῦντες. καὶ ποικιλωτέρας. φιλο 

ἃ τὰς τῶν α.Ὁ. vulg. τῶν. ἃ πολυπραγμοσύνην] πολυπραγμο- 
Ὁ ἰδίων] ὑμετέρων ἃ. εἴ pr. D. σύνην Ὦ. 
ς ποιητικωτέρᾳᾳ καὶ ποικελωτέρᾳ e ἐμπείροις] ἐμπείρους ἃ. 
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δ᾽ ἐκ φιλοσοφίας ἐκείνων τῶν λόγων ὧν ἄρτι προεῖπον 320 
τὴν δύναμιν εἰληφότας, καὶ τοὺς μὲν δικανικοὺς δοκοῦν- 
τὰς εἶναι ταύτην τὴν ἡμέραν μόνην ἀνεκτοὺς ὄντας, ἐν ἣ 
περ ἂν ἀγωνιζόμενοι τυγχάνωσι, τοὺς δ᾽ ἐν ἁπάσαις 

ταῖς ὁμιλίαις καὶ παρὼ πάντα τὸν χρόνον ἐντίμους ὄντας 
5, καὶ δόξης ἐπιεικοῦς τυγχάνοντας" ἔτι δὲ τοὺς μέν, ἣν 

ὀφθῶσι δὲς ἢ τρὶς ἐπὶ 'τῶν δικαστηρίων, μισουμένους καὶ 
διαβωλλομένους, τοὺς δ᾽ ὅσωπερ ἂν πλείοσι καὶ πλεο- 

γώκις συγγίγνωνται, τοσούτῳ μᾶλλον θαυμαζομένους" Ὁ 
πρὸς δὲ τούτοις τοὺς μὲν περὶ τὰς δίκας δεινοὺς πόῤῥω 
τῶν λόγων ἐκείνων ὄντας, τοὺς δ᾽ εἰ βουληθεῖεν ταχέως 

53 ἂν ξἑλεϊν καὶ τούτους δυνηθέντας. ταῦτα λογιζόμενοι καὶ 

᾿ πολὺ κρείττω νομίζοντες εἶναι τὴν αἵρεσιν, βούλονται με- 
τασχεῖν τῆς παιδείας ταύτης, ἧς οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ φανείην 
ἀπεληλαμένος, ἀλλὰ πολλῷ χαριεστέραν δόξαν εἰλη- 
φώς. περὶ μὲν οὖν τῆς ἐμῆς εἶτε βούλεσθε καλεῖν ϑυνά- 

μεως εἴτε φιλοσοφίας εἴτε διατριβης, ἀκηκόατε πᾶσανς 

54 Βούλομαι δὲ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ νόμον θέϊναι χαλεπώ- 
τερον ἢ περὶ τῶν ἄλλων, καὶ λόγον εἰπ εἰν θρασύτερον ἢ 
κατὼ τὴν ἐμὴν ἡλικίαν. ἀξιῶ γὰρ οὐ μόνον, εἰ ἰ βλαβερος 

χρώμεαι τοῖς λόγοις, μηδεμιᾶς. συγγνώμης τυγχάνειν 
*8 ὑμῶν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ — οἵοις οὐδεὶς ἄλλος, τὴν 

* 
μεγίστην ὑποσχεῖν τιμωρίαν» τ "οὐχ οὕτω δ᾽ ἂν τολμηρῶν 

ἐποιησώμην τὴν ὑπόσχεσιν, εἰ μὴ καὶ δείξειν ἥμελλον ἃ 
55 ὑμῖν καὶ ῥᾳδίαν ποιήσειν τὴν διώγνωσιν αὐτῶν. ἔχει γὰρ 

οὕτως. ἐγὼ καλλίστην ἡγοῦμαι καὶ δικαιοτάτην εἶναι 

τὴν τοιαύτην ἀπολογίαν, ἥτις εἰδέναι ποιέξὶ τοὺς δικάζον- 

λυ 

τ τῶν! — Articulum ἔξ ἑλεῖν} ἑλεῖν D. 
delet 1). δ οὐχ] om. G. 
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τας ὡς δυνατὸν μάλιστα, περὶ ὧν τὴν ψῆφον οἴσουσι, 
καὶ μὴ πλανᾶσθαι τῇ διανοία μηδ᾽ ἀμφιγνοέϊν τοὺς 

56 τἀληθη λέγοντας. εἰ μὲν τοίνυν ἠγωνιζόμην ὡς περὶ 
πράξεις τινὰς "ἡμαρτηκώς, οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ἥν ἰδέϊν ὑμῖν 
αὐτὰς παρασχεῖν, ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ' ἂν εἶχεν εἰκάζοντας ε 
ὑμᾶς ἐκ τῶν εἰρημένων διαγιγνώσκειν ὅπως "ἐτύχετε 
περὶ τῶν πεπραγμένων" ἐπειδὴ δὲ περὶ τοὺς λόγους ἔχω 
τὴν αἰτίαν, οἶμαι μᾶλλον ὑμῖν ἐμφανιέῖν τὴν ἀλήθειαν. 

57 αὐτοὺς γὰρ ὑμῶν δείξω τοὺς εἰρημένους ὑπ᾽ ἐμοῦ καὶ γε- 

γραμμένους, ὥστ᾽ οὐ διξάσαντες ἀλλὰ σαφῶς εἰδότες 
ὁποῖοί τινές εἰσι τὴν ψλφον οἴσετε περὶ αὐτῶν. ἅπαντας 3:1 

μὲν οὖν διὼ τέλους εἰπεῖν οὐκ ἂν δυναίμην" ὁ γὰρ χρόνος: 

ὁ δεδομένος ἡμῖν ὀλίγος ἐστίν' ὥσπερ δὲ τῶν καρπῶν, 
ἐξενεγκεῖν ἑκάστου δέγμα πειράσομαι. μικρὸν γὰρ μέ- 

ρος ἀκούσαντες ῥαδ' ίως τό τ᾽ ἐμὸν ἦθος γνωριέιτε καὶ τῶν 

οϑλόγων τὴν δύναμιν ἁπάντων μαθήσεσθε. δέομαι δὲ τῶν 
πολλώκις ἀνεγνωκότων τὼ μέλλοντα ῥηθήσεσθαι μὴ ζητεῖν 
ἐν τῷ παρόντι παρ ἐμοῦ καινοὺς λόγους, “μηδ᾽ ὀχληρόν 

με νομίζειν, ὅ ὅτι λέγω τοὺς πάλαι * ὑμῖν διατεθρυλη 

μένους. εἰ * γὰρ ἐπίδειξιν ποιούβενος ἔλεγον αὐτούς, 
εἰκότως ἂν εἶχον τὴν αἰτίαν ταύτην. νῦν δὲ κρινόμενος καὶ 

κινδυνεύων ἀναγκάζομαι χρῆσθαι τοῦτον τὸν τρόπον αὐ- 

σοτοῖς. καὶ γὼρ ἂν πάντων εἴην καταγέλαδτάτατος, εἰ τοῦ 
— διαβάλλοντος ὅτι τοιούτους γράφω λόγους οἱ 

ο καὶ τὴν πόλιν βλάπτουσι καὶ τοὺς νεωτέρους διαφθεί- 

ρουσι, δὲ ἑτέρων ποιοίμην τὴν ἀπολογίαν, ἐξὸν αὐτοὺς : 

δείξαντι τούτους ἀπολύσασθαι τὴν διαβολὴν τὴν λεγομέ-ς 

δονήν περὶ ἡμῶν. ὑμᾶς μὲν οὖν ἀξιῶ μοι διὰ ταῦτα συγ- 

ἱ τἀληθῆ... vulg. ἀληθῆ. . 1 ἄν ροβῖ ἀναγκαίως om. G. 

Κ΄ ἡμαρτηκὼς] ἐξημαρτηκὼς D. πὶ ἐγγίχετε] ἔτυχε G. 

ἐν» δ — 
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γνώμην " ἔχειν καὶ συναγωνιστὰς γίγνεσθαι, “ τοῖς δὲ 
ἄλλοις ἤδη περαίνειν ἐπιχειρήσω, μικρὸν ἔτι ἢ προειπών, 

61 ἵνω ῥῶον ἐπεκολουθῶσι τοῖς λεγομένοις. ὁ μὲν γὰρ λόγος 

ὁ μέλλων πρῶτος ὑμῖν δειχθήσεσθαι κατ᾽ ἐκείνους ἐγράφη 
τοὺς χρόνους, ὅτε Λωκεδαιμόνιοι μὲν ἦρχον τῶν Ἑλλήνων, 

ἡμέϊς δὲ τωπεινῶς ἐπράττομεν. ἔστι δὲ τοὺς μὲν Ἕλλη-ἀ 
νῶς παρακαλῶν ἐπὶ τὴν ̓ τῶν βαρβάρων στρατείαν, Λα- 

6. κεδαιμονίοις δὲ περὶ τῆς ἡγεμονίας ἀμφισβητῶν. τοιαύ- 
την δὲ τὴν ὑπόθεσιν ποιησώμενος, ἀποφαίνω τὴν πόλιν 
ἁπάντων τῶν ὑπαρχόντων τοὺς Ἕλλησιν ἀγαθῶν αἰτίαν 

γεγενημένην. ἀφορισώμενος δὲ τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν 
τοιούτων εὐεργεσιῶν, καὶ βουλόμενος τὴν ἡγεμονίαν ἔτεος 
σαφέστερον ἀποφαίνειν ὡς ἔστι τῆς πόλεως, ἐνθένδε ποθὲν 
ἐπιχειρῶ διδάσκειν περὶ τούτων, ὡς τῇ πόλει τιμᾶσθαι 
προσήκει πολὺ μᾶλλον ἐκ τῶν περὶ τὸν πόλεμον κινδύ- 

όφνων ἢ τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν. ὥμην μὲν οὖν αὐτὸς δυνή-. 
σεσθαι διελθεῖν περὶ αὐτῶν" νῦν δέ "με τὸ γῆρας ἐμπο- 
δίζει καὶ ποιέῖ προωπαγορεύειν. Ἵν οὖν μὴ παντάπασιν3322 
ἐκλυθῶ πολλῶν ἔτι μοι λεκτέων ὄντων, ἀρξάμενος ἀπὸ 
τῆς πὰρωγραφῆς ἀνάγνωθι τὰ περὶ τῆς ἡγεμονίας αὐτοῖς. 

ῈΚ ΤΟΥ͂ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ͂. 
64 Ἡγοῦμαι δὲ τοῖς προγόνοις ἡμῶν οὐχ ἧττον ἐκ τῶν κινδύνων 

τιμᾶσθαι προσήκειν ἢ τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν (δ. 57.) 

[μέχρι τοῦ] 
᾿καὶ τότε προταχθέντες ὑπὲρ ἁπάντων νῦν ἑτέροις ἀκολουθεῖν 

ἀναγκασθεῖμεν (δ. 115.) 
ὅς Περὶ μὲν οὖν τῆς ἡγεμονίας, ὡς δικαίως ἂν εἴη τῆς 

ΝΡ τω) ζω Ὁ. τ δὲ τὴν] δὲ τήνδε τὴν Ὁ. 
ὃ χοῖς δὲ ἄλλοις Ὁ. τοὺς δὲ λόγους Ὁ με Ὁ. Ὁ. ναΐρ. μοι. 
vulg. et ceorrectus D. τ [μέχρι τοῦ] (ἃ. omissis inter- 

Ρ ᾳροειπὼν] εἰπὼν G. D. mediis: 4085 tota ponit D. eum 
4 τῶν βαρβάρων GD. vulg. vig. ϑῖο οἱ intra. 

κατὰ βαρβάρων. 
ΥΟΙ,. 11. εἴ 
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πόλεως, ῥάδιον ἐκ τῶν εἰρημένων καταμαθέϊν. ἐνθυμήθητε 
δὲ πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, εἰ δοκῶ τοῖς λόγοις διαφθείρειν 
τοὺς νεωτέρους, ἀλλὰ μὴ προτρέπειν ἐπ᾽ ἀρετὴν καὶ τοὺς 
ὑπὲρ τῆς πόλεως κινδύνους, ἢ δικαίως ἂν δοῦναι δίκην 

ὑπὲρ τῶν εἰρημένων, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν χάριν κομήέσασθαι παρ᾿ 
66 ὑμῶν τὴν μεγίστην, ὃς οὕτως ἐγκεκωμίακα τὴν πόλιν καὶ 

τοὺς προγόνους καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς ἐν ἐκείνοις τοῖς χρό- 

νοις γεγενημένους, ὥςτε τούς τε πρότερον γράψαντας περὶ 
τὴν ὑπόθεσιν ταύτην ἅπαντας ἠφανικέναι τοὺς λόγους, 

αἰσιχυνομένους ὑπὲρ τῶν εἰρημένων αὑτόϊς, τούς τε "νῦν 
δοκοῦντας εἶναι δεινοὺς μὴ τολμῶν ἔτι λέγειν περὶ τούτων, 
ἀλλὰ καταμέμφεσθαι τὴν δύναμιν τὴν σφετέραν αὐτῶν.. 

67 ᾿Αλλ᾽ ὅμως, τούτων οὕτως ἐχόντων, φανήσονταί τινες 
τῶν εὑρεῖν μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ εἰπεῖν ἄξιον λόγου δυναμένων, 

ἐπιτιμῶν δὲ καὶ βασκαίνειν τὼ τῶν ἄλλων μεμελετηκό- 
τῶν, οἱ χαριέντως μὲν εἰρῆσθαι ταῦτα φήσουσι (τὺ γὰρ 
εὖ φθονήσουσιν εἰπεῖ), πολὺ μώτοι χρησιμωτέρους, εἶναι 

τῶν λόγων καὶ κρείττους τοὺς ἐπιπλήττοντας τόῖς γὺν 

ἁμαωρτανομένοις ἢ τοὺς τὰ πεπρωγμένω πρότερον ἐπαι- 
γροντώς, καὶ τοὺς ὑπὲρ ὧν δέϊ πράττειν συμβουλεύοντας 

6ϑἢ τοὺς τὰ παλαιὰ τῶν ἔργων διεξιόντας. Ἵν᾿ οὖν μηδὲ 

ταῦτ᾽ ἔχωσιν εἰπεῖν, ἀφέμενος τοῦ βοηθεῖν τοῖς εἰρημένοις 
πειράσομαι μέρος ἑτέρου λόγου τοσοῦτον, ὅσονπερ ἄρτι, 

διελθεῖν ὑμῶν, ἐν ᾧ φανήσομαι περὶ τούτων ἁπάντων πολ- 

λὴν ἐπιμέλειαν πεποιημένος. ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐν ἀρχῇ 

λεγόμενω περὶ τῆς εἰρήνης τῆς πρὸς Χίους καὶ Ῥοδίους 
69 καὶ Βυζαντίους, ἐπιδείξας δ᾽ ὡς συμφέρει τῇ πόλει δια--: 

λύσασθα: τὸν πόλεμον, κατηγορῶ τῆς δυναστείας τῆς 

ἐν᾿ τοῖς Ἕλλησι καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς κατὰ θάλατταν, 

α γῦν 6... vulg. νυν. δ τὸ γὰρ G. D. vulg. τοῦτο γὰρ οὖ. 
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ἀποφαίνων αὐτὴν οὐδὲν διαφέρουσαν οὔτε ταῖς πράξεσιν 
οὔτε τὸς πάθεσι τῶν μοναρχιῶν' ἀναμιμνήσκω δὲ καὶ 
τὼ συμβάντα δὲ αὐτὴν τῇ πόλει καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ 

γο τόϊς ἄλλοις ἅπασι. διαλεχθεὶς δὲ περὶ τούτων, καὶ τὰς 
τῆς Ἑλλάδος συμφορὰς ὀδυράμενος, καὶ τῇ πόλει πα- 
ραϊγέσας ὡς χρὴ μὴ περιορῶν αὐτὴν οὕτω πράττουσαν, 
ἐπὶ τελευτῆς "ἐπί τε τὴν δικαιοσύνην παρακαλῶ καὶ τοῖς 
ἁμαρτανομένοις ἐπιπλήττω καὶ περὶ τῶν " μελλόντων 
συμβουλεύω. λαβὼν οὖν ἀργὴν ταύτην ὅθεν διαλέγομαι 

περὶ αὐτῶν, ἀνώγνωθι καὶ τοῦτο τὸ μέρος αὐτοῖς. 

ἘΚ ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΕἸΡΗΝΗΣ. 

71 Ἡγοῦμαι δὲ δεῖν ἡμᾶς "οὐ μόνον ψηφισαμένους τὴν εἰρήνην ἐκ 
τῆς ἐκκλησίας ἀπελθεῖν, ἀλλὰ καὶ βουλευσαμένους ὅπως ἄξομεν 

αὐτήν (δ. 32.) 
[μέχρι τοῦ] 

ἐπιλίποι δ᾽ ἄν με τὸ λοιπὸν μέρος τῆς ἡμέρας, εἰ πάσας τὰς πλημ- 
᾿μελείας τὰς ἐν τοῖς πράγμασιν ἐγγεγενημένας ἐξετάξειν ἐπιχειρή- 

σαιμεν (ὃ. 70.) 
[εἶτ᾿ ἐξελὼν τὰ μέσα συνῆψεν οὕτως 

72 τίς οὖν ἀπαλλαγὴ γενήσεται τῆς ταραχῆς ταύτης; καὶ πῶς ἔπαν- 

ορθωσόμεθα τὰ τῆς πόλεως καὶ βελτίω ποιήσομεν ; πρῶτον μὲν 
ἣν παυσώμεθα δημοτικοὺς μὲν νομίξοντες τοὺς συκοφάντας, ὀλι- 

Ὲ γαρχικοὺς δὲ τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν (δ. 159.) 

[καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ βιβλίου]. 

,ς4 Δυοῖν μὲν τοίνυν λόγοιν ἀκηκόατε. βούλομαι δὲ καὶ 345 

τοῦ τρίτου μικρὼ διελθεῖν, ἵν ὑμῶν "ἔτι μᾶλλον γένηται“ 
καταφανὲς ὅτι πάντες οἱ λόγοι πρὸς ἀρετὴν καὶ 'δικαίο- 
σύνην συντείνουσιν. ἔστι δ᾽ ὁ μέλλων “ δειχβθήσεσθαι Νι- 
κοκλεῖ τῷ Κυπρίῳ, τῷ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον " βασιλεύ- 

οντι, συμβουλεύων ὡς δεὶ τῶν πολιτῶν ἄρχειν" οὐχ, ὁμοίως 

Α (᾿ 

- 

Υ ἐπί τε τὴν] ἐπὶ τὴν G. D. λον ἔτι. 
2 μελλόντων] om. pr. ἃ. ς δειχθήσεσθα, αι. δἰ pr. D. 
ἃ "οὐ G. D. vulg. μή. vulg. ῥηθή 

» — Ἢ — 
Ὁ ἔτι μᾶλλον G.D. vulg. μᾶλ- ἀ ΎΜΝΟΙ βασιλεῖ α.Ὦ. 

ΕΡΙ2 
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74 δὲ γέγραπται τόϊς ἀνεγνωσμένοις. οὗτοι μὲν γὰρ τὸ λε- 
γόμενον ὁμολογούμενον ἀεὶ “τῷ προειρημένῳ καὶ 'συγκε- ἃ 
κλειμένον ἔχουσιν, ἐν δὲ τούτῳ τοὐναντίον" ἀπολύσας γὰρ. 
ἀπὸ τοῦ προτέρου καὶ χωρίς, ὥς περ τὰ καλούμενα κε- 
φάλαια, ποιήσας, πειρῶμαι διὰ βραχέων ἕκαστον ὧν 

75 συμβουλεύω φράζειν. τούτου δ᾽ ἕνεκα ταύτην ἐποιησάμην 
τὴν ὑπόθεσιν, ἡγούμενος ἐκ τοῦ παραινεῖν τήν τε διάνοιαν 

τὴν ἐκείνου μάλιστ᾽ ὠφελήσειν καὶ τὸν τρόπον τὸν ἐμαυ-- 
τοῦ τάχιστα δηλώσειν. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην πρόφα- 

σιν καὶ γῦν αὐτὸν ὑμῖν δέξαι προειλόμην, οὐχ, ὡς ἄριστας 

τῶν ὅλοιπῶν γεγρωμμένον, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τούτου μάλιστα 
φανερὸς γενησόμενος, ὃν τρόπον εἴθισμαι καὶ τοῖς ἰδιώταις 

76 καὶ τοῖς δυνάσταις πλησιάζειν" φανήσομαι γὰρ πρὸς 
αὐτὸν ἐλευθέρως καὶ τῆς πόλεως ἀξίως διειλεγμένος, καὶ 343 

οὐ τὸν ἐκείνου πλοῦτον οὐδὲ τὴν ϑύναμιν θεραπεύων " ἀλλὰ 

τοῖς ἀρχομένοις ἐπωμύνων, καὶ παρασκευάζων καθ᾽ ὅσον 

ἠδυνάμην τὴν πολιτείαν ᾿ αὐτοῖς ὡς οἷόν τε πραοτάτην. 

ὅπου δὲ βασιλεῖ διαλεγόμενος ὑπὲρ τοῦ δήμου τοὺς λόγους 

ἐποιούμην, ἥπου τοῖς ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευομένοις σφόδρ᾽ 

77 ἂν παρωκελευσαίμην τὸ πλῆθος θεραπεύειν. ἐν μὲν οὖν 

τῷ προοιμίῳ καὶ τοῖς πρώτοις λεγομένοις ἐπιτιμῶ ταῖς Ὁ 
μοναρχίαις, ὅτι δέον αὐτοὺς τὴν φρόνησιν ἀσκεῖν μᾶλλον 

τῶν ἄλλων, "οἱ δὲ χεῖρον παιδεύονται τῶν ἰδιωτῶν. δὲα- 

λεχθεὶς δὲ περὶ τούτων, παραινῶ τῷ Νικοκλέϊ μὴ ῥᾳθυ- 
μεῖν μηδ', ὥς περ ἱερωσύνην εἰληφότα τὴν βασιλείαν, ' οὕτω 

τὴν γνώμην ἔχει, ἀλλὰ τῶν ἡδονῶν ἀμελήσαντα προσέ- 

5 τῷ προειρημένῳ 6D. vulg. τοῖς Β ἀλλὰ τοῖς G. D. vulg. 
προειρημένοις. καὶ τοῖς. 

f συγκεκλειμένον G.D. vulg. συγ- 1 αὐτοῖς G. D. vulg. αὐτήν. 
κεκλεισμένον. Κ οἱ δὲ] om. G. 

5 λοιπῶν α.Ὁ. vulg. λοιπῶν λό- 1 οὕτω G. vulg. ἀμελῶς οὕτω. 
γῶν. — 

v 
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γ8 χειν τὸν γοῦν τὸς πράγμασιν. ἐπιχειρῶ δὲ καὶ τοῦτο 
πείθειν αὐτόν, ὡς χρὴ δεινὸν νομίζειν, ὅταν ὁρῶ τοὺς μὲνς 

χείρους τῶν βελτιόνων ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀνοητοτέρους 

τοῖς φρονιμωτέροις προστάττογτας, λέγων ὡς ὅσω τὰ Ἐς 

ἐῤῥωμενέστερον τὴν τῶν ἄλλων ἄνοιαν ἀτιμάσῃ, τοσούτω 

μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ δ᾽άνοιαν ἀσκήσει. ποιησάμενος οὖν 

ἀρχὴν ἣν ἐγὼ τελευτήν, ἀνάγνωθι, καὶ τούτου τοῦ λόγου 

τὸ λοιπὸν μέρος αὐτοῖς. 

ἘΚ ΤΟΥ ΠΡῸΣ NIKOKAEA. 

79 Μάλιστα δ᾽ ἂν αὐτὸς ὑπὸ σαυτοῦ παρακληθείης, εἰ δεινὸν ἡγή- 
σαιο τοὺς χείρους τῶν βελτιόνων ἄρχειν καὶ τοὺς ἀνοητοτέρους 
τοῖς φρονιμωτέροις προστάττειν (ἢ. 17.) 

{μέχρι τοῦ] 
σοροὺς νόμιζε μὴ τοὺς περὶ μικρῶν ἀκριβῶς ἐρίξοντας, ἀλλὰ τοὺς 
εὖ πρὶ τῶν μεγάλων λέγοντας. χρῶ τοῖς εἰρημένοις, ἢ ζήτει; βελ- 
τίω * (δ. 84.) 

80 Τῶν μὲν τοίνυν λόγων ἅλις ἡμῖν ἔστω τῶν ἀναμιεμνη- 
σκομένων καὶ τηλικοῦτο μῆκος ἐχόντων" ἐπεὶ μικροῦ γὲ 

μέρους ᾿ τῶν πάλαι γεγραμμένων οὐκ ἂν ἀποσχοίμην, 
ἀλλ᾽ εἴποιμ᾽ ἂν εἴτι μοι δόξειε πρέπον εἶναι τῷ παρόντι 

-“ F * ΕΝ * * » * * «Ὁ 

καιρω" καὶ γὰρ ἂν ἄτοπος εἰν, εἰ τοὺς ἄλλους ὀρῶν 

τοῖς ἐμόὸὶς χρωμένους ἐγὼ μόνος ἀπεχοίμην τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ 
πρότερον εἰρημένων, ἄλλως τε καὶ γὺν ὅτ᾽ οὐ —* μικροῖς 
μέρεσιν ἀλλ᾽ * εἴδεσι πρδειλόμην. χρῆσθαι πρὸς ὑμᾶς. 

81 ταῦτα μὲν οὖν, ὅπως ἂν ἡμῶν — ποιήσομεν. εἰ- 

πὸν δέ που, πρὶν ἀναγινώσκεσθαι τούτους, ὡς ἄξιος εἴην 

οὐ μόνον, εἰ βλαβεροῖς χρῶμαι τοις λόγοις, δοῦναι " δὲ- 

κὴν ὑμῖν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ τοιούτοις δίοις οὐδεὶς ἄλλος, τῆς 
μεγίστης τυχεῖν τιμωρίας. εἴ τινες οὖν ὑμῶν “ ὑπέλαβον 

m τῶν πάλαι] τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ πά- μεγίστην ὑμῖν. 
λᾶὶ ταδὲρ, 6. ο ϑεϑιρβωῖ ὑπδαβδ μὲ τεο. 

Ὁ δίκην ὑμῖν} δίκην ὑμῖν τὴν με- 6.Ὁ. 
γίστην marg. G.D. vulg. δίκην τὴν 

εἴ 
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τότε λίαν ἀλαζονικὸν εἶναι καὶ μέγα τὸ ῥηθέν, οὐκ ἂν 
δικαίως ἔτι τὴν γνώμην ταύτην ἔχοιεν" οἶμαι γὰρ ἀπο- 

δεδωκέναι τὴν ὑπόσχεσιν καὶ τοιούτους εἶναι τοὺς λόγους 
82 τοὺς ἀνωγνωσθέντας οἵους περ ἐξ ἀρχῆς ὑπεθέμην. βού- 

λομαι δ᾽ ὑμῖν διὰ βραχέων ἀπολογήσασθαι περὶ ἑκά- 
στου, καὶ ποιῆσαι μᾶλλον ἔτι καταφανὲς ὡς ἀληθῆ καὶ 
τότε προένπον καὶ γὺν λέγω περὶ αὐτῶν. καὶ πρῶτον 
μὲν Ῥ πόϊος γένοιτ᾽ ἂν λόγος ὁσιώτερος “ἢ δικαιότερος 
τοῦ τοὺς προγόνους " ἐγκωμιάζοντος ἀξίως τῆς ἀρετῆς τῆς 

83 ἐκείνων καὶ τῶν ἔργων τῶν πεπρωγμένων αὐτόϊς ; ἔπειτα 
τίς ἂν πολιτικώτερος καὶ μᾶλλον πρέπων τῇ πόλει τοῦ 
τὴν ἡγεμονίαν ἀποφαίνοντος ἔκ τε τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν 

καὶ τῶν κινδύνων ἡμετέραν οὖσαν μᾶλλον ἢ Λακεδαιμο- 
γίων; ἔτι δὲ τίς ἂν περὶ καλλιόνων καὶ μειζόνων πρα- 

γμάτων τοῦ τοὺς Ἕλληνας ἐπί τε τὴν τῶν βαρβάρων 

στρατείαν παρωκαλοῦντος καὶ περὶ τὴ τῆς πρὸς ἀλλήλους 

84 ὁμονοίως συμβουλεύοντος ; ἐν μὲν τοίνυν τῷ πρώτῳ λόγῳ 

"περὶ τούτων τυγχάνω διειλεγμένος, ἐν δὲ τοῖς ὑστέροις 
περὶ ἐλωττόνων μὲν ἢ τηλικούτων, οὐ μὴν περὶ ἀχρηστο- 
τέρων οὐδ᾽ ἧττον τῇ πόλει συμφερόντων. γνώσεσθε δὲ τὴν 
δύναμιν αὐτῶν, ἣν παραβάλλητε πρὸς ἕτερα τῶν εὐδοκι- 

85 μούντων καὶ τῶν ὠφελίμων εἶναι δοκούντων. Οἶμαι δὴ 

'πάντας ἂν ὁμολογῆσαι τοὺς νόμους πλείστων καὶ μεγί- 

στων ἀγαθῶν αἰτίους εἶναι τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων' ἀλλ᾽ 

ἡ μὲν τούτων χρῆσις τοῦτ᾽ "ὠφελεῖν μόνον πέφυκε τὰ 

κατὼ τὴν πόλιν καὶ τὼ συμβόλαια τὰ γιγνόμενα πρὸς 

ἡμᾶς αὐτούς" εἰ δὲ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐμόϊς, ὅλην 

τὴν Ἑλλάδα καλῶς " διοικοῖτε καὶ δικαίως καὶ τῇ πό- 

Ρ φοῖος G. D. vulg. ποῖός τις. 5 περὶ τούτων] μέχρι τούτων pr. G. 
4 ἢ δικαιότερος om. pr. G. — ὠφελεῖν μόνον ἃ. Ὁ). vulg. ὠφε-᾿ 
τ ἐγκωμιάζοντος ἃ. ἐγκωμιάζε- λεῖν ἡμᾶς μόνον 

σθαι vulg. εἴ correctus D. ἃ διοικοῖτε 6. D. vulg. διοικοίητε. 
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86 λει συμφερόντως᾽ χρὴ δὲ τοὺς νοῦν ἔχοντας περὶ ὠμφό- 
τέρω μὲν ταῦτω σπουδάζειν, αὐτοῖν δὲ τούτοιν τὸ μεέϊζον 
καὶ τὸ πλέονος ἄξιον προτιμῶν, ἔπειτα κἀκεῖνο γιγνώ- 
σκείν, ὅτι νόμους μὲν θέναι μυρίοι καὶ τῶν ἄλλων Ἕλ- 
λήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἱκανοὶ γεγόνασιν, εἰπεῖν δὲ περὶ 
τῶν συμφερόντων ἀξίως τῆς πόλεως καὶ τῆς Ἑλλάδος 

87 οὐκ ὧν πολλοὶ δυνηθέϊεν᾽ ὧν ἕνεκα τοὺς ἔργον ποιουμέ- 

νους τοὺς τοιούτους λόγους εὑρίσκειν τοσούτῳ χρὴ περὶ 
πλείονος ποιεῖσθαι τῶν τοὺς νόμους τιθέντων καὶ γρα- 
φόντων, ὅσῳ πέρ εἰσι σπανιώτεροι καὶ χαλεπώτεροι καὶ 
ψυχῆς φρονιμωτέρας δεόμενοι τυγχάνουσιν, ἄλλως τε δὴ 

8 8xal νῦν. ὅτε μὲν γὰρ ἤρχετο τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων 

γίγνεσθαι καὶ συνοικίζεσθαι κατὰ πόλεις, εἰκὸς " ἦν 

παραπλησίαν εἶναι τὴν ζήτησιν αὐτῶν' ἐπειδὴ δ᾽ ἐνταῦθα 

προεληλύθαμεν ὥστε καὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰρημένους καὶ 
τοὺς νόμους τοὺς κειμένους ἀναριθβμήτους εἶναι, καὶ τῶν 
μὲν νόμων ἐπαινεῖσθαι τοὺς ἀρχαιοτάτους, τῶν δὲ λόγων 

τοὺς καινοτάτους, οὐκ ἔτι τῆς αὐτῆς διανοίας ἔργον ἐστίν, ᾿ 
80 ἀλλὼ τοῖς μὲν τοὺς γόμους τιθέναι προαιρουμένοις προῦρ- 
γου γέγονε τὸ πλῆθος τῶν κειμένων (οὐδὲν γὰρ αὐτοὺς 
δὲϊ ζητεῖν ἑτέρους, ἀλλὰ ᾽ τοὺς παρὼ τοῖς ἄλλοις εὐδοκι- 

μοῦντας " πειραθῆναι συναγαγεῖν, ὃ ῥαδίως ὅστις ἂν οὖν 

βουληθεὶς ποιήσειε), τοῖς δὲ περὶ τοὺς λόγους πραγμα- 
τευομένοις διὼ τὸ προκατειλήφθαι τὰ πλεῖστα, τοὐναν- 

τίον συμβέβηκε" λέγοντες μὲν γὰρ ταὐτὰ τοῖς πρότερον 
εἰρημένοις ἀναισχυντεῖν καὶ ληρεῖν δόξουσι, καινὰ δὲ ὅ- 

τοῦντες ἐπιπόνως εὑρήσουσι. διόπερ ἔφασκον " ἀμφοτέροις 

x ἦν om. D. ρασθῆναι. 
ἡ ποὺς παρὰ G. D. vulg. τοὺς κὅΓ. ἀμφοτέροις G. D. vulg. ἀμφο- 

τὰ παρά. τέρους. 
ὁ πειραθῆναι G.D. vulg. πει- 

εἴς 
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μὲν ἐπαινέϊσθαι προσήκειν, πολὺ δὲ μᾶλλον " τόἰς τὸ 
9ο χωλεπώτερον ἐξεργάζεσθαι δυναμένοις. ἀλλὰ μὴν καὶ 

τῶν ἐπὶ τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιοσύνην προσποιου- 

μένων προτρέπειν ἡμεῖς ἂν ἀληθέστεροι καὶ χρησιμώτεροι 
“ φανεέϊμεν ὄντες. οἱ μὲν γὰρ παρακαλοῦσιν ἐπὶ τὴν ἀρε- 
τὴν καὶ τὴν φρόνησιν τὴν ὑπὸ τῶν ἄλλων μὲν ἀγνοουμένην, 

ὑπ᾽ αὐτῶν δὲ τούτων ἀντιλεγομένην, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τὴν ὑπὸ 

οι πάντων ὁμολογουμένην" κἀκείνοις μὲν ἀπόχρη τοσοῦτον, 

ἣν ἐπαγαγέσθαι τινὰς τῇ δόξζη τῇ τῶν ὀνομάτων δυνηθῶσιν 

εἰς τὴν αὐτῶν ὁμιλίαν, ἐγὼ δὲ τῶν μὲν ἰδιωτῶν οὐδένα 

πώποτε φανήσομαι παρωκαλέσας ἐπ᾽ ἐμαυτόν, τὴν δὲ 
πόλιν ὅλην πειρῶμαι πείθειν τοιούτοις πρώγμασιν ἐπι- 
χειρεῖν, ἐξ ὧν αὐτοί τε εὐδαιμιονήσουσι καὶ τοὺς ἄλλους 

95 Ἕλληνας τῶν παρόντων κακῶν ̓ ἀπαλλάξουσι, καί τοι 

τὸν πάντας τοὺς πολίτας προτρέπειν προθυμούμενον * 

τὸ βέλτιον καὶ δικαιότερον προστῆναι τῶν Ἑλλήνων, πῶς 

εἰκὸς τοῦτον τοὺς συνόντας διαφθείρειν ; τίς δὲ τοιούτους 
λόγους εὑρίσκειν δυνάμενος πονηροὺς ἂν καὶ περὶ πονηρῶν 
πραγμάτων ζητεῖν ἐπιχειρήσειεν, ἄλλως τε καὶ διαπε-- 

93 πρωγμένος ἀπ᾽ αὐτῶν ἅπερ ἐγώ; τούτων γὰρ γραφέντων 

καὶ δια δοθέντων καὶ δόξαν ἔσχον παρὼ πολλοῖς καὶ μω- 
βητὰς πολλοὺς ἔλαβον, ὧν οὐδεὶς ἂν παρέμεινεν, εἰ μὴ 

τοιοῦτον ὄντω με κατέλαβον οἷόν περ προσεδόκησαν" νῦν 
δὲ τοσούτων γεγενημένων, καὶ τῶν μὲν ἔτη τρία τῶν δὲ 
τέτταρα συνδιαιτηθέντων, οὐδεὶς οὐδὲν φανήσεται τῶν παῤ 

94 ἐμοὶ μεμψάμενος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τελευτῆς, ὅτ᾽ ἤδη μέλλοιεν 

ἀποπλεῖν ὡς τοὺς γονέως καὶ τοὺς φίλους τοὺς ἑαυτῶν, 

οὕτως ἠγάπων τὴν διατριβὴν ὥστε μετὰ πόθου καὶ δα- 

Ὁ τοῖς----δυναμένοις G.D. vulg. d πῶς εἰκὸς G.D. vulg. πῶς οὐκ 
τοὺς----δυναμένους. εἰκός. 

᾿ φανεῖμεν G. vulg. φανείημεν. 
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κρύων ποιέσθαι τὴν ἀπαλλαγήν. καί τοὶ πότερα χρὴ 

πιστεύειν ὑμᾶς τοὺς σαφῶς ἐπισταμένοις καὶ τοὺς λό- 
γους καὶ τὸν τρόπον τὸν ἐμόν, ἢ τῷ μηδὲν μὲν εἰδότι τῶν 

95 ἐμῶν, προηρημένῳ δὲ συκοφαντεῖν; ὃς εἰς τοσοῦτο᾽ πονή- 

ρίας καὶ τόλμης ἐλήλυθεν, ὥστε γραψάμενος ὡς λόγους 
διδάσκω δὲ ὧν πλεονεκτήσουσι παρὼ τὸ δίκαιον ἀπό- 

δειξιν μὲν οὐδεμίαν τούτων ἤνεγκε, λέγων δὲ διατετέλεκεν 
ὡς δεινόν ἐστι διαφθείρεσθαι τοὺς τηλικούτους, ὥσπερ ἀν- 
τιλέγοντός τινος περὶ τούτων, ἢ τοῦτο δέον αὐτὸν ἀποφαΐί- 
νεῖν ὃ πάντες ὁμολογοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκέϊνο μόνον διδά- 

οόσκειν ὡς ἐγὼ τυγχάνω ταῦτα διαπραττόμενος. καὶ εἰ 
μέν τις “ τοῦτον ἀπαγαγὼν ἀνδραποδιστὴν καὶ κλέπτην 
καὶ λωποδύτην μηδὲν μὲν αὐτὸν ἀποφαίνοι τούτων εἰρ- 
γασμένον, διεξίοι δ᾽ ὡς δεινὸν ἕκαστόν ἐστι τῶν κακουρ- 
γημάτων, ληρεῖν ἂν φαΐη καὶ μαίνεσθαι τὸν κατήγορον, 
αὐτὸς δὲ τοιούτοις λόγοις κεχρημένος οἴεται λανθάνειν 

97 ὑμᾶς. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι τοῦτό γε καὶ τοὺς ἀμαθεστάτους 
γιγνώσκειν, ὅτι δὲ! πιστὰς εἶναι καὶ μέγα δυναμένας 
τῶν κατηγοριῶν οὐχ, αἷς ἔξεστι χρήσασθαι καὶ περὶ τῶν 
μηδὲν ἠδικηκότων, ἀλλ᾽ ἃς οὐχ οἷόν τ᾽ εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἢ 

κατὼ τῶν ἡμαρτηκότων' ὧν αὐτὸς ὀλιγωρήσας οὐδὲν 
οϑ προσήκοντας τῇ γραφὴ λόγους εἴρηκεν. ἔδει γὰρ αὐτὸν 

καὶ τοὺς λόγους δεικνύναι τοὺς ἐμούς, οἷς διαφθείρω τοὺς 
συνόντας, καὶ τοὺς μαθητὰς φράζειν τοὺς χείρους διὰ τὴν 
συνουσίαν τὴν ἐμὴν γεγενημένους γὺν δὲ τούτων μὲν οὐδὲέ- 
τερον πεποίηκε, παραλιπὼν δὲ τὴν δικαιοτάτην τῶν κα- 

τηγοριῶν ἐξαπατῶν ὑμᾶς '᾿ἐπεχείρησεν. ἐγὼ δ᾽ ἐξ αὐτῶν 
τούτων ἐξ ὧν περ προσήκει καὶ δίκαιόν ἐστι, ποιήσομαι 

οο τὴν ἀπολογίαν. καὶ τοὺς μὲν λόγους ὀλίγῳ πρότερον 

ὁ τοῦτον ἃ. Ὁ. vulg. τούτων. ἐπεχείρησεν G.D. vulg. ἐπικεχείρηκεν. 
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ἀνέγνωμεν ὑμῶν, τοὺς δὲ κεχρημένους ἐκ μειρακίων μοι 

μέχρι γήρως δηλώσω, καὶ μάρτυρας ὑμῶν αὐτῶν παρέξο- 
μαι περὶ ὧν ἂν λέγω τοὺς κατὼ τὴν ἡλικίαν τὴν ἐμὴν 
γεγενημένους. ἤρξαντο μὲν οὖν ἐν πρώτοις Εὔνομός μοι 
καὶ Λυσιθείδης καὶ Κάλλιππος πλησιάζειν, μετὰ δὲ 

τούτους "᾿Ονήτωρ, ᾿Αντικλῆς, Φιλωνίδης, ἢ Φιλόμηλος, 

100 Χαρμαντίδης. τούτους ἅπαντας ἡ πόλις χρυσός στε- 
φάνοις ἐστεφάνωσεν, οὐχ, ὡς τῶν ἀλλοτρίων ἐφιεμένους, 
ἀλλ᾽ ὡς ἄνδρας ἀγαθοὺς ὄντας καὶ πολλὰ τῶν ἰδίων 

εἰς τὴν πόλιν ἀνηλωκότας. πρὸς οὺς ὅπως βούλεσθε θέτε 

με διοωκεέσθαι πρὸς γὰρ τὸ παρὸν πανταχῶς ἔξει μοι 
ΙοΙ κωλῶς. ἥν τε γὰρ ὑπολάβητε σύμβουλον εἶναί με καὶ 

διδάσκωλον τούτων, δικαίως ἂν ἔχοιτέ μοι πλείω χάριν 
ἢ τοὺς δὲ ἀρετὴν ἐν πρυτανείῳ σιτουμένοις᾽ τούτων μὲν 

γὰρ ἕκαστος αὐτὸν μόνον παρέσχε καλὸν κἀγαθόν, ἐγὼ 
δὲ τοσούτους τὸ πλῆθος ὅσους ὀλίγῳ πρότερον διηλθον ὑμῶν. 

το2 εἶτε τῶν μὲν πεπραγμένων ἐκείνοις μηδὲν συναίτιος ' ἔγε- 
γόμην, ὡς ἑταίροις δὲ καὶ φίλοις αὐτοῖς ἐχρώμην, ἱκανὴν 
ὑπὲρ ὧν φεύγω τὴν γραφὴν ἡγοῦμαι καὶ ταύτην εἶναι τὴν 
ἀπολογίαν" εἰ γὰρ τοῖς μὲν δὲ ἀρετὴν δωρεὼς εἰληφόσιν 

ἤρεσκον, τῷ δὲ συκοφάντη μὴ τὴν αὐτὴν ἔχω γνώμην, 
᾿ πῶς ἂν εἰκότως γνωσθείην τοὺς συνόντας διαφθείρειν ; ἢ 
103 πάντων γ᾽ ἂν εἴην δυστυχέστατος, εἰ τῶν ἄλλων ἀνθρώ- 

πῶὼν ἔκ τε τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν συνουσιῶν τῶν 
μὲν χείρω τῶν δὲ βελτίω δόξαν λαμβανόντων ἐγὼ μόνος 

μὴ τύχοιμι τῆς δοκιμωσίας ταύτης, ἀλλὼ τοιούτοις μὲν 
ἀνδρώσι συμβεβιωκώς, ἀνέγκλητον δ᾽ ἐμαυτὸν μέχρι ταὖυ- 
τησὶ τῆς ἡλικίας παρεσχηκώς, ὅμοιος εἶναι δόξαιμι τὸς 

Ξ Ὀνήτωρ G. ὁ ῥήτωρ vulg. εἴ μηδος. 
correctus D. 1 ἐγενόμην, ὡς G. D. vulg. ἐγε- 

δ Φιλόμηλος G. D. vulg. Φιλό- ᾿νόμην αὐτός, ὡς. 
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ἔκ τε τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν ἄλλων συνουσιῶν δια- 

104 βεβλημένοις. ἡδέως δ᾽ ἂν εἰδείην τί ποτ᾽ ἂν ἔπαθον, εἴ 
τα ΜΝ. τοιοῦτος * συγγεγενημένος οόσπερ ἐστὶν ὁ κατή- 
γορος, ὃς μισῶν ἅπαντας τοὺς τοιούτους καὶ μισούμενος 

105 εἰς τουτονὶ καθέστηκα τὸν κίνδυνον. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνος 
ὁ λόγος δικαίως ἄν με βλάψειεν, ὃν ἴσως ἄν τινες τολ- 
μήσαιεν εἰπεῖν τῶν παντάπασι πρός με δυσκόλως δια- 
κειμένων, ὡς τούτοις μὲν οἷς εἴρηκα τοσοῦτον μόνον " ἐχρώ- 
μήν ὅσον ὀφβηναι διαλεγόμενος, ἕτεροι δέ τινές μοι πολ- 
λοὶ καὶ πολυπράγμονες μαθηταὶ γεγόνασιν, οὺς ἀπο- 

τού κρπτομαι πρὸς ὑμᾶς. Γἕ ἔχω γὰρ λόγον ὃς ἐξελέγξει 
καὶ διαλύσει πάσας τὰς τοιάσδε βλασφημίας" ἀξιῷ 
γάρ, εἰ μέν τινες τῶν ἐμοὶ συγγεγενημένων ἄνδρες ἀγαθοὶ 
γεγόνασι περὶ τὴν πόλιν καὶ τοὺς φίλους καὶ τὸν ἴδιον 
οἶκον, ἐκείνους ὑμᾶς ἐπαινεῖν, ἐμοὶ δὲ μηδεμίαν ὑπὲρ τού- 
των χάριν ἔχειν, εἰ δὲ πονηροὶ καὶ τοιοῦτοι τὰς φύσεις 
δἷοι φαίνειν καὶ γράφεσθαι καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν, 

 χργπαρ᾽ ἐμοῦ δίκην λαμβάνειν. καΐτοι τίς ἂν πρόκλησις 
ΤΠ ψένοιτο ταύτης ἀνεπιφθονωτέρα καὶ ᾿᾿ δικαιοτέρα τῆς τῶν 

μὲν καλῶν κἀγαθῶν οὐκ ἀμφισβητούσης, εἰ δέ τινες 
πονηροὶ γεγόνασιν, ὑπὲρ τούτων δίκην " ὑποσχεῖν ἐθελού- 

σης; καὶ ταῦτ᾽ οὐ λόγος μάτην εἰρημένος ἐστίν, ἀλλὰ 

παραχωρῶ καὶ τῶ κατηγόρῳ καὶ τῷ βουλομένῳ τῶν ἀλ- 
λων, εἴ τις ἔχει τινὰ φράσαι τοιοῦτον, οὐχ, ὡς “ οὐχ 

ἡδέως ἄν τινων μου καταναυσαμένων, ἀλλ᾽ ὡς εὐθὺς 
φανερῶν ἐσομένων ὑμῖν καὶ τῆς ζημίας " ἐκείνοις, ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐμοὶ γενησομένης. 

Ἐ ἐχρώμην σον G. Ὁ. νυΐξ. ἐ- 5 ὑποσχεῖν G. ὑπέχειν dorrectus 
οὐδ᾽ ὅσον. Ὁ. cum vulg. 

ΟὟ ἔξω γὰρ-- βλασφημίας οἴθ, ὁ οἰχ ἠδίως Τ. οουφε ἡδέως. 
6. in margine habet D. Ῥ ἐκεώοις G. νυὶν. ἐκείνης. 

m δικοιοτέρα ταπεινοτέρα pr. G. 
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ιοϑ Περὶ μὲν οὖν ὧν φεύγω τὴν γραφὴν καὶ τοῦ μὴ δια- 
φθείρειν τοὺς συνόντας, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν σαφέστερον ἐπι- 
δέξαι δυνηθείην᾽ ἐμνήσθη δὲ καὶ τῆς πρὸς Τιμόθεόν μοι 

φιλίας γεγενημένης, καὶ διαβάλλειν ἡμᾶς ἀμφοτέρους 
ἐπεχείρησε, “ καὶ οὐκ ἡσιχύνθη περὶ ἀνδρὸς τετελευτηκότος 

καὶ πολλῶν ἀγαθῶν αἰτίου τῇ πόλει βλασφήμους καὶ 
τος λίαν ἀσελγεῖς λόγους εἰπών. ἐγὼ δ᾽ ὥμην ἵ μέν, εἰ καὶ 

φανερῶς ἐξηλεγχόμην ἀδικῶν, " διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἵ φι- 

λίαν σώζεσθαΐ μοι προσήκειν" ἐπειδὴ δὲ Λυσίμαχος καὶ 
τὸὶς τοιούτοις ἐπιχειρεῖ μ᾿ βλάπτειν ἐξ ὧν δικαίως ἂν 

" ὠφελοίμην, ἀναγκαίως ἔχει διαλεχθῆναι περ αὐτῶν. 
διὰ τοῦτο δ᾽ οὐχ ἅμα περὶ τούτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπι- 

τηδείων ἐ ἐποιησάμην τὴν μνείαν, ὅτι πολὺ τὰ πράγματα 

110 διέφερεν αὐτῶν. περὶ μὲν γὰρ ἐκείνων οὐδὲν φλαῦρον εἷ- 
πεέϊν ὁ κατήγορος ἐτόλμησε, περὶ δὲ τὴν Τιμοθέου κατη- 

γορίαν μᾶλλον ἐσπούδασεν ἢ περὶ ὧν ἀπήνεγκε τὴν γρα- 

φήν᾽ ἔπειθ᾽ οἱ μὲν ὀλίγων " ἐπεστάτησαν, τῶν δ᾽ ἑκάστῳ 

προσταχθέντων οὕτως ἐπεμελήθησαν ὥστε τυχεῖν τῆς τι- 

μῆς τῆς ὀλίγῳ πρότερον ὑπ᾽ ἐμοῦ λεχθείσης, ὁ δὲ πολ- 

λῶν καὶ μεγάλων πραγμάτων καὶ πολὺν χρόνον κατέστη 
κύριος. ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἥρμοσεν ἅμα περὶ τούτου καὶ τῶν 

Υ ἄλλων ἦ — τὸςς λόγοις, ἀλλ᾽ ἀναγκαίως εἶχεν 

τι οὕτω διελέσθαι καὶ διατάξασθαι δὴ αὐτῶν. χρὴ. δὲ τὸν 
ὑπὲρ ἐκείνου λόγον οὐκ ἀλλότριον. εἶναι νομίζειν τοῖς ἐνε- 
στῶσι πράγμασιν, οὐδ᾽ ἐμὲ λέγειν ἔξω τῆς γραφῆς" 

4 καὶ post ἐπεχείρησεν om. D. Σ ἐπεστάτησαν τῶν δ᾽ G. ἔπε- 
cum vulg. στάτησαν ἀγώνων τῶν δ᾽ D. marg. 

τ μὲν] vulg. om. α. vulg. 
⸗— ἡ... τὴν] διατριβὴν pr. G. Υ ἄλλων α. ἄλλων ἐπιτηδείων 

α. ὁμιλίαν Ὁ. et cor- D. marg. G. vulg. 
reetus G. cum vulg. Φ χρήσασθαι, G. D. vulg. χρῇ- 

ἃ ὠφελοίμην}] ὠφελούμην Ppr. . εἴ 
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τὸς μὲν γὰρ ἰδιώταις ὑπὲρ ὧν ἕκαστος ἔπραξε προσήκει 

διωλεχβεσι καταβαίνειν ἢ δοκεῖν περιεργάζεσθαι, τὸς 
δ᾽ ὑπολαμβανομένοις συμβούλοις εἶναι καὶ διδασκάλοις 
ὁμοίως. ὑπὲρ τῶν συγγεγενημένων ὥσπερ ὑπέρ. αὐτῶν ἀνα-. 
γκαίον. ποιέισθαι τὴν ἀπολογίαν, ἄλλως τὶ ἥν καὶ τύχῃ. 

τις διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην κρινόμενος" ὅ περ ἐμοὶ συμβέ- 

112 βηκεν. ἑτέρῳ μὲν οὖν ἀπέχρησεν ἂν τοῦτ᾽ εἰπέϊν, ὡς οὐ 
δίκαιόν ἐστι μετέχειν εἴ τι Τιμόθεος πράττων μὴ κατώρ- 
θωσεν᾽ οὐδὲ γὰρ τῶν δωρεῶν οὐδὲ τῶν τιμῶν " οὐδεὶς αὐτῷ 
μετέδωκε τῶν ἐκείνω ψηφισθεισῶν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπαινέσαι 
τῶν ῥητόρων οὐδεὶς ἠξίωσεν ὡς σύμβουλον Ὑ γον" 
εἶναι δὲ δίκαιον ἢ καὶ τῶν ἀγαθῶν κοινωνεῖν ἢ μηδὲ τῶν 

113 ἀτυχιῶν ἀπολαύειν. ἐγὼ δὲ ταῦτα μὲν αἰσχωυνθείην ἂν 

εἰπεῖν, τὴν αὐτὴν δὲ ποιοῦμαι πρόκλησιν ἥν περ καὶ περὶ 

τῶν ἄλλων" ἀξιῶ γάρ, εἰ μὲν κακὸς ἀνὴρ γέγονε Τιμό- 
θεος καὶ πολλὼ περὶ ὑμᾶς ἐξήμαρτε, μετέχειν καὶ δίκην 
διδόναι καὶ πάσχειν ὅμοια τοῖς ἀδικοῦσιν" ἣν δ᾽ ἐπι- 
δειχθὴ καὶ πολίτης ὧν ἀγαθὸς καὶ στρατηγὸς τοιοῦτος 
οἷος οὐδὲὶς ἄλλος ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, ἐκεῖνον μὲν οἴμαι δὲν 
ὑμᾶς ἐπαινεῖν καὶ χώριν ἔχειν αὐτῷ, περὶ δὲ ταυτησὶ 
τῆς γραφῆς ἐκ τῶν ἐμοὶ πεπρωγμένων, ὅ τι ἂν ὑμῖν δὲ- 

114 καιον εἶναι δοκῇ, τοῦτο γιγνώσκειν. “"᾿Αθροώτατον μὲν 
οὖν τοῦτ᾽ εἰπεῖν. ἔχω περὶ Τιμοθέου καὶ μάλιστα καθ᾽ 
ἁπάντων, ὅτι τοσαύτας ἡρηκεν πόλεις κατὼ κράτος ὅσας 
οὐδεὶς πώποτε τῶν ἐστρατηγηκότων, οὔτε τῶν ἐκ ταύτης 
τῆς πόλεως οὔτε τῶν ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος, καὶ τού- 
τῶν ἐνίως, ὧν “ ληφθεισῶν ἅπας ὁ τόπος ὁ περιέχων οἰ- 
κεῖος ἠναγκάσθη τῇ πόλει γενέσθαι" τηλικαύτην ἑκάστη 

οἰδὲς αὐτῷ G. οὐδεὶς ἂν αὐτῷ 6.Ὁ. 
re * —* οὐδεὶς ἂν αὐτῶν ς ληφθεισῶν G. νυ]ρ΄. λειφθεισῶν. 

Ὁ ᾿Αθροῴτατον — γ- ; 



ἤ 
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115 δύναμιν εἶχε. τίς γὰρ οὐκ οἶδε " Κόρκυραν μὲν ἐν "ἐπι- 
καιροτώτῳ καὶ κάλλιστα κειμένην τῶν περὶ Πελοπόννη- 
σὸν, Σάμον δὲ ' τῶν ἐν ᾿Ιωνίαῳ, Σηστὸν δὲ καὶ Κριβώτην 

τῶν ἐν Ἑλλησπόντῳ, Ποτίδαιαν δὲ καὶ Τορώνην τῶν ἐπὶ 
Θράκης ; ὡς ἐκεῖνος ἁπάσας κτησάμενος παρέδωκεν ὑμῖν, 
οὐ δαπάναις μεγάλαις, οὐδὲ τοὺς ὑπάρχοντας συμμά- 
χους λυμηνάμενος, οὐδὲ πολλὰς ὑμᾶς εἰσφορὰς ἀναγ- 

116 κάσας εἰσενεγκέϊν, ἀλλ᾽ εἰς μὲν τὸν περίπλουν τὸν περὶ 

Πελοπόννησον τρία καὶ δέκα μόνον τάλαντα δούσης αὐτῷ 

τῆς πόλεως καὶ τριήρεις πεντήκοντα Κόρκυραν εἷλε, πό- 
λιν. ὀγδοήκοντα τριήρεις κεκτημένην, καὶ περὶ τὸν αὐτὸν 
χρόνον Λακεδαιμονίους ἐνίκησε ναυμαχῶν, καὶ ταύτην 

11η ἠνώγκασε αὐτοὺς συνθέσθαι τὴν εἰρήνην, ἢ τοσαύτην μετα- 

βολὴν ἑκατέρα τῶν πόλεων ἐπϑίησεν, ὥσθ᾽ ἡμᾶς μὲν ἀπ᾽ 
ἐκείνης τῆς ἡμέρας θύειν αὐτῇ καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὡς 
οὐδεμιιῶς ἄλλης οὕτω τῇ πόλει συνενεγκούσης, Λακεδα:- 

μονίων δὲ μετ᾽ ἐκέϊνον τὸν χρόνον μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἑωρᾶῶσθαι 
μήτε ναυτικὸν ἐὐτὸς " Μαλέας περιπλέον, μήτε πεζὸν 
στρατόπεδον διῶ τοῦ ᾿Ισθμοῦ πορευόμενον, ὅπερ αὐτόϊς τῆς 

περὶ "Λεῦκτρα συμφορᾶς εὕροι τις ἂν αἴτιον Ὑεγ ενημένον. 
ι18 μετὼ δὲ ταύτας τὰς πράξεις ἐπὶ Σάμον στρατεύσας, ἣν 

Περικλῆς ὁ μεγίστην ἐπὶ σοφίᾳ καὶ δικαιοσύνη καὶ σω- 
φροσύνη δόξαν εἰληφὼς ἀπὸ διακοσίων νεῶν καὶ χιλίων 
ταλάντων κατεπολέμησε, ταύτην οὔτε πλέον οὔτ᾽ ἔλαττον 
παρ ὑμῶν λαβὼν οὔτε παρὰ τῶν συμμάχων ᾿ἐκλέξας, 
— μησὶν ἐξεπολιόρκησεν ὀκτακισχιλίοις πελτά- 

d Κόρκυραν G. ceteri Κέρκυραν. 8 Μαλέας G. D. vulg. Μαλείας. 
dic δὲ infra. Ὁ Λεῦκτρα G. D. vulg. Λεύκτρας. 

e ἐπικαιροτάτῳ καὶ G.D. vulg. ĩ ἐκλέξας G. ἐκλέξας φόρους D. 
ἐπικαιροτάτῳ τόπῳ καί. marg. G. vulg. 
Υ τῶν ἐν ᾿Ιωνίᾳ (ἃ. ceteri om. Κ΄ ἐν δέκα G. ἐν ἕνδεκα D. vulg. 

articulum. ἕνδεκα. ὶ 
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σταῖς καὶ τριήρεσι τριώκοντα, καὶ τούτοις ἅπασιν ἐκ 
τῆς πολεμίως τὸν μισθὸν ἀπέδωκε. καί τοι τοιοῦτον ἔρ- 
γον ἄν τις ὥλλος φανῇ πεποιηκώς, ὁμολογῶ ληρεῖν, ὅτι 
διαφερόντως ἐπαινεῖν ἐπιχειρῶ τὸν οὐδὲν περιττότερον τῶν 

119 ἄλλων διωπεπρωγμένον. ἐντεῦθεν τοίνυν ἀναπλεύσας Ση- 

στὸν καὶ Κριθώτην ἔλαβε, καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἀμελου- 
μένης Χεῤῥονήσου προσέχειν ὑμᾶς αὐτῇ τὸν νοῦν ἐποίησε. 

— —— —— 

καὶ δισχίλια τάλαντα ̓' τὸ πρότερον Ἂ ἀγήλωσε, ταύτην 

λεν ἀπὸ τῶν χρημώτων ὧν αὐτὸς ἐπόρισε καὶ τῶν συν- 

τάξεων τῶν ἀπὸ Θράκης" καὶ προσέτι Χαλκιδεῖς ἅπαν- 
τλοτάς κατεπολέμησεν. εἰ δὲ δὲ! μὴ καθ᾽ ἕκαστον ἀλλὰ διὰ 

βραχέων εἰπεῖν, τεττάρων καὶ εἴκοσι πόλεων κυρίους ὑμᾶς 
ἐποίησεν ἐλάττω δαπανήσας ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς τὴν 

121 Μηλίων πολιορκίαν " ἀνήλωσαν. Ἡβουλόμην δ᾽ ἄν, 

ὥσπερ ἐξαριθμῆσαι τὰς πράξεις, ῥάδιον γέγονεν, οὕτως 
οἷόν τ᾽ εἶναι συντόμως δηλῶσαι τοὺς καιροὺς, ἐν ἐς ἕκα- 
στῶ τούτων ἐπρώχβη, καὶ τὼ τῆς πόλεως ὡς εἶχε, καὶ 

τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν" — —— ἀξρυν τα 

122 γεσίαι μείζους κἀκεῖνος πλείονος ἄξιος ἔδοξεν εἶναι. νῦν 
δὲ ταῦτω μὲν ἐάσω διὰ τὸ πλῆθος, “ ἡγοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς 
Ρ ἡδέως ἂν ἀκοῦσαι διὰ τί ποτε τῶν μὲν εὐδοκιμούντων 
ἀνδρῶν “παρ ὑμῖν καὶ πολεμικῶν εἶναι δοκούντων οὐδὲ 
κώμην ἔνιοι λαβεῖν ἠδυνήθησαν, Τιμόθεος δ᾽ οὔτε τὴν τοῦ 

σώμωτος φύσιν ἔχων ἐῤῥωμένην οὔτ᾽ ἐν τοῖς στρατοπέδοις 

τοῖς πλανωμένοις κατατετριμμένος, ἀλλ᾽ ὁ μεθ᾿ ὑμῶν 
πολιτευόμενος τηλικαῦτα διεπράξατο τὸ μέγεθος. ἔστι 

δ᾽ ὁ λόγος ὁ περὶ τούτων φιλαπεχθήμων μέν, ῥηθῆναι δ᾽ 

ν τὸ πρότερον G. D. γῶν ὧν * ἀνήλωσαν α. vulg. ἀνάλωσαν. 
τερον. ο ἡγοῦμαι G. vulg. αἰτοῦμαι. 

τ ἀνήλωσε. G. vulg. ἀνάλωσε. Ῥ ἡδέως} ἀδεῶς G. εἴ pr. D. 



46 ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ οκ. ΧΥ. 

123 οὐκ ἀσύμφορος. ἐκεῖνος γὰρ τούτῳ τῶν ἄλλων διήνεγκεν, 
ὅτι περὶ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ συμμωχικῶν πραγμάτων 
καὶ τῆς ἐπιμελείας τῆς τούτων οὐ τὴν αὐτὴν ὑμῶν γνώμην 

"ἔσχεν" ὑμεῖς μὲν γὰρ χειροτονεῖτε στρατηγοὺς τοὺς εὐ- 
ρωστοτάτους τόϊςς σώμασι καὶ πολλάκις ἐν τοῖς ξενικόϊς 
στρατεύμασι γεγενημένους, ὡς διὰ τούτων διωπραξάμε- 
νοι τί τῶν δεόντων" ὁ δὲ τοῖς μὲν τοιούτοις λοχοωγόϊς ἐχρή-- 
τὸ καὶ ταξιάρχοις, [΄ ὧν ἔνιοι διὼ τὴν μετ᾽ ἐκείνου στρα- 
τείαν ἀξιοι λόγου καὶ χρήσιμοι τῇ πόλει γεγόνασιν,} 
αὐτὸς δὲ περὶ ταῦτα δεινὸς ἦν, περὶ ὥπερ χρὴ φρόνιμον 

124 εἶναι τὸν στρατηγόν τὸν ἀγαθόν. ἔστι δὲ ταῦτα “τίνα δύ- 

νώμιν ἔχοντω ; δὲι γὰρ οὐχ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ σαφῶς 

φράσαι περὶ αὐτῶν. πρῶτον μὲν δύνασθαι γνώναι πρὸς 
τίνας πολεμητέον καὶ τίνας συμμάχους ποιητέον" ἀρχὴ 

γὰρ αὕτη στρατηγίας ἐστίν, ἧς ἢν διαμάρτη τις, ἀνάγκη 
τὸν πόλεμον ἀσύμφορον καὶ χαλεπὸν καὶ περίεργον εἶναι. 
περὶ τοίνυν τὴν τοιαύτην προαίρεσιν οὐ μόνον οὐδεὶς τοιοῦ-- 

τῴ5τος γέγονεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ παραπλήσιος. ῥάδιον δ᾽ ἐξ αὐτῶν 

τῶν ἔργων γνῶναι" πλείστους γὰρ πολέμους ἄνευ τῆς 

πόλεως ἀνελόμενος, ἅπαντας τούτους κατώρθωσε καὶ δὲ-- 
καίως ἅπασιν τὸῖς Ἕλλησιν ἔδοξεν αὐτοὺς ποιήσασθαι. 
καί τοι τοῦ καλῶς βουλεύσασθαι τίς ἂν ἀπόδειξιν ἔχοι 

126 σαφεστέραν καὶ μείζω. ταύτης παρασχέσθαι ; : δεύτερον 

τί προσήκει τὸν στρατηγὸν τὸν ἀγαθόν ; στρατόπεδον συν- 
ὠὡγαγέιν — τῷ πολέμῳ τῷ παρόντι; καὶ τοῦτο 

συντάξαι καὶ χρήσασθαι συμφερόντως. ὡς μὲν τοίνυν 

ἠπίστατο χρήσθαι καλῶς, αἱ «πράξεις αὐταὶ δεδηλώκα-- 

σιν" ὡς δὲ καὶ πρὸς τὸ παρασκευάσασθαι μεγάλοπρε- 
πῶς καὶ τῆς πόλεως ἀξίως ἁπάντων διήνεγκεν, οὐδὲ τῶν 

4 ἔσχεν Mustoxydes: libri τ [ὧν ἔνιοι---γεγόνασι»] om. G. 
ἔχειν. ἴῃ margine ponit rec. D. 
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127 ἐχβρῶν οὐδεὶς ἂν ἄλλως εἰπεῖν τολμήσειεν. ἔτι τοίνυν πρὸς 
τούτοις ἀπορίας ἐνεγκεῖν στρατοπέδου καὶ πενίας, καὶ 

πάλιν εὐπορίας εὑρεῖν, τίς οὐκ ἂν τῶν συνεστρατευμένων 
πρὸς ἀμφότερα ταῦτω — διαφέρειν ὁ ἐκείνου προκρίνειεν συνί- 

σώσι γὰρ αὐτῷ κατὼ μὲν ἀρχὰς τῶν πολέμων διὼ τὸ 
μηδὲν παρὼ τῆς πόλεως λαμβάνειν εἰς τὰς ἐσχάτας ἐν- 
δείας καθιστάμενον, ἐκ δὲ τούτων εἰς τοῦτο τὰ πράγμα- 
τῶ περιιστάνωι δυνώμενον, ὥστε καὶ τῷ πολέμῳ περι- 
γίγνεσθαι καὶ τοῖς στρατιώταις ἐντελεῖς ἀποδιδόναι τοὺς 

128 μισθούς. οὕτω τοίνυν τούτων μεγώλων ὄντων καὶ σφόδρα 
κατοπειγήντων; ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις δικαίως ἄν τις αὐτὸν 
ἔτι μᾶλλον ἐπαινέσειεν. ὁρῶν γὰρ ὑμᾶς τούτους μόνους 

ἄνδρας νομίζοντας." τοὺς ἀπειλοῦντας καὶ τοὺς ἐκφοοῦν- 
τας τὰς ἄλλας πόλεις καὶ τοὺς ἀεί τι νεωτερίζοντας ἐν 
τόῖς συμμάχοις, οὐκ ἐπηκολούθησε ταῖς ὑμετέραις γνώ- 

129 μαις, οὐδ᾽ ἠβουλήθη βλάπτων τὴν πόλιν εὐδοκιμεῖν, ἀλ- 

λὼ τοῦτ᾽ ἐφιλοσόφει καὶ τοῦτ᾽ ἔπραττεν, ὅπως μηδεμία 
τῶν πόλεων αὐτὸν φοβήσεται τῶν Ἑλληνίδων, ἀλλὰ πᾶ- 

σαι ᾿θαρσήσουσι πλὴν τῶν ἀδηκουσῶν᾽ ἠπίστατο γὰρ 
τούς τε δεδιότας ὅτι μισοῦσι δὲ οὺς ἂν τοῦτο πεπονθότες 
τυγχάνωσι, τήν τε πόλιν διὼ μὲν τὴν φιλίαν τὴν τῶν ἄλ- 

λων εὐδαιμονεστάτην καὶ μεγίστην ᾿ γενομένην, διὰ δὲ 

τὸ μῖσος μικρὸν ἀπολιποῦσαν τοῦ μὴ ταῖς ἐσχάταις 

τβϑοσυμφοραῖς περποσοῖν ὧν ἐνθυμούμενος τῇ μὲν δυνάμει 

τὴ τῆς πόλεως τοὺς πολεμίους κατεστρέφετο, τῷ δ᾽ ἤθει 
τῷ ἑαυτοῦ τὴν εὔνοιαν τὴν τῶν ἄλλων προσήγετο, νομίζων 

Γ΄ τοῦτο στρατήγημα μεῖζον εἶναι καὶ κάλλιον ἢ πολλὰς 
131 πόλεις ἑλεῖν καὶ πολλάκις νικῆσαι μωχόμενος. οὕτω δ᾽ 

8 χρὺς ἀπειλοῦντας G.D. vulg. ῥήσουσι. 
τούς τ᾽ ἀπειλοῦντας. ἃ ψενομένην G. vulg. γενομένην 

t θαρσήσουσι G.D. vulg. θαῤ- ἄν. ἐ 
Υ1». 11, . 685 
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ἐσπούδαζε περὶ τὸ μηδεμίαν τῶν πόλεων μηδὲ μικρὰν 
ὑποψίαν περὶ αὐτοῦ λαβέϊν ὡς ἐπιβουλεύοντος, . ὥσθ ὥσθ᾽ 

ὁπότε μέλλοι τινὰ — τῶν μὴ τὰς συντάξεις δὲ- 

ϑουσῶν, πέμψας προηγόρευε τοῖς ἄρχουσιν, ἵνα μὴ *p 
τῶν "λιμένων ἐξαίφνης ὑφθὲς εἰς θόρυβον καὶ ταρωχὴν 

132 αὐτοὺς καταστήσειεν. εἴτε τύχοι καθορμισθεὶς πρὸς τὴν 
χώραν, οὐκ ἂν ἐφῆκε τόϊς στρατιώταις ἁρπάζειν καὶ 
κλέπτειν καὶ πορθεῖν τὰς οἰκίας, ἀλλὰ τοσαύτην εἶχεν 
ἐπιμέλειαν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν γίγνεσθαι τοιοῦτον, ὅσην πρ 
οἱ δεσπόται τῶν "χρημάτων οὐ γὰρ τούτῳ προσεῖχε τὸν 
γοῦν, ὅπως ἐκ τῶν τοιούτων αὐτὸς 7 εὐδοκιμήσει παρὰ 

τοῖς στρατιώταις, ἀλλ᾽ ὅπως ἡ πόλις παρὰ τοῖς Ἕλλη- 

133 σι. πρὸς δὲ τούτοις τὰς " δοριωλώτους τῶν πόλεων οὕτω 

πράως διώκει καὶ νομίμως ὡς οὐδὲὶς ἄλλος τὰς συμ- 
μαχίδας, ἡγούμενος, εἰ τοιοῦτος ὧν φαίνοιτο περὶ τοὺς 
πολεμήσαντας, τὴν μεγίστην πίστιν ἔσεσθαι δεδωκὼς 

ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν περί γε τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτεῖν τολ- 

134 μήσειε. τοιγάρτοι διὼ τὴν δόξαν τὴν ἐκ τούτων γιγνομένην 

πολλαὶ τῶν πόλεων τῶν πρὸς ὑμᾶς δυσκόλως ἐχουσῶν 
ἀναπεπταμέναις αὐτὸν ἐδέχοντο ταῖς πύλαις" ἐν αἷς 

ἐκεῖνος οὐδεμίαν ταραχὴν ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἰκουμέ- 
νῶς αὐτὰς εἰσιὼν κατέλαβεν, οὕτως ἐξιὼν " κατέλειπε. 

135 κεφάλαιον δὲ πάντων τούτων" εἰθισμένων γὰρ τὸν ἄλλον 

χρόνον. πολλῶν γίγνεσθαι" καὶ δεινῶν ἐν τοῖς Ἕλλησιν, 

ἐπὶ τῆς ἐκείνου — οὐδεὶς ἂν οὔτ᾽ ἀναστάσεις 
εὕροι γεγενημένας οὔτε πολιτειῶν μεταβολὰς οὔτε σφα- 

γὰς καὶ φυγὰς οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν τῶν κακῶν τῶν ἀνηκέ. 

« 

Χ χρημάτων] κτημάτων correctus τους. 
α. ἃ ὡς οὐδέποτ᾽ G. vulg. ὃς οὐδέποτ᾽. 

Σ εὐδοκιμήσει G. vulg. εὐδοκι- Ὁ κατέλειπε G.D. vulg. κατέ- 
μήσῃ. λυπε. 

2 δοριωλώτους G. vulg. δορυαλώ- 
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στῶν, ὠλλ᾽ οὕτως αἱ τοιαῦται συμφοραὶ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 
χρόνον ἐλώφησαν, ὥστε “ μόνος ὧν ἡμεῖς μνημονεύομεν 

136 ἀνέγκλητον τὴν πόλιν τὸς Ἕλλησι παρέσχε. καί τοι 

χρὴ στρατηγὸν “ ἄριστον νομίζειν οὐκ εἴ τις μιᾷ τύχῃ 
τηλικοῦτον τι κατώρθωσεν ὥσπερ Λύσανδρος, ὃ μηδενὶ 
τῶν ἄλλων διαπράξασθαι συμβέβηκεν, ἀλλ᾽ ὅστις ἐπὶ 

πολλῶν καὶ παντοδαπῶν καὶ δυσκόλων πραγμάτων ὁρ- 
θῶς ἀεὶ πράττων καὶ νουνεχόντως διατετέλεκεν, ὅπερ Τι- 

μοβέῳ συμβέβηκεν. 
137 Οἶμαι " οὖν ὑμῶν τοὺς πολλοὺς θαυμάζειν τὰ λεγό- 

μενώ καὶ νομίζειν τὸν ἔπαινον τὸν ἐκείνου κατηγορίαν εἷ- 
νῶι τῆς πόλεως, εἰ ' τοσαύτας μὲν πόλεις ἑλόντα μηδὲ- 
μίαν δ᾽ ἀπολέσαντα περὶ προδοσίας ἔκρινε, καὶ πάλιν 
εἰ διδόντος εὐθύνας αὐτοῦ, καὶ τὰς μὲν πράξεις δ᾿ Ἰφικρά- 
τοὺς ἀναδεχομένου, τὸν δ᾽ ὑπὲρ τῶν χρημάτων λόγον Με- 
νεσθέως, τούτους μὲν ἀπέλυσε, Τιμόθεον δὲ τοσούτοις ἐζη- 
μίωσε χρήμωσιν ὅσοις οὐδένω πώποτε τῶν προγεγενημέ- 

138 νων. ἔχει δ᾽ οὕτως" βούλομαι γὰρ καὶ τὸν ὑπὲρ τῆς 
᾿ς πόλεως λόγον εἰπεῖν. εἰ μὲν ὑμεῖς πρὸς αὐτὸ τὸ δίκαιον 

ἀποβλέποντες σκέψεσθε περ τούτων, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ 
δεινὰ καὶ σχέτλια πᾶσιν εἶναι δόξει " τὰ πεπραγμένα 
περὶ Τιμόθεον" ἣν δ᾽ ἀναλογίσησθε τὴν ἄγνοιαν ὅσην ἔχο- 

μὲν πάντες ἄνθρωποι, καὶ τοὺς φθόνους τοὺς ἐπιγεγνομέ- 
τοὺς ἡμῖν, ἔτι δὲ τὰς ταραχὰς καὶ τὴν τύρβην ἐν ὕ ζω- 

μέν, οὐδὲν τούτων ἀλόγως οὐδ᾽ ἔξω τῆς ἀνθρωπίνης φύ- 

σεως εὑρεθήσεται γεγενημένον, ἀλλὰ καὶ Τιμόθεος μέρος 

ς μόνος G.D. νεῖ. μόνον. —— — 
ἃ ἄριστον} ἄριστον ἄριστον ἃ. 8 Ἰφικράτους G. D. vulg. Ἰφι- 
* καὶ ἄριστον D. correctus ** 

—* πεπραγμένα περὶ T. τὰ πε- 
— correectus G. πραγμένα ἃ «ερὶ G.D. vulg. τὰ 
vulg. πεπρωγμένα τὰ περί. 

ἴ τοσαύτας μὲν πόλεις G. D. vulg. 
α82 
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τι συμβεβλημένος τοῦ μὴ κατὰ τρόπον γνωσθῆναι περὶ 
149 αὐτῶν. ἐκέϊνος γὰρ οὔτε μισόδημος ὧν οὔτε μισάνθρωπος 

οὔθ᾽ ὑπερήφανος, οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἔχων τῶν τοιούτων κα- 
κῶν, διὰ τὴν — — τὴν τῇ στρατηγίω μὲν συμ-- ᾿ 

᾽ 5 ἢ 

φέρουσαν, πρὸς δὲ τὰς χρείας τῶν ἀεὶ ' προσπιπτόντων 
οὐχ, ἁρμόττουσαν, ἅπασιν ἔδοξεν ἔνοχος εἶναι τόϊςς προει- 

΄ " Ν ᾽ —* 4 * Ν Αι. ὦ 7 

ρημένοις᾽ οὕτω γὰρ ἀφυὴς ἤν πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων θε- 
ραπείαν ὥσπερ δεινὸς περὶ τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιμέ- 

τ4ολειαν. καί τοι πολλάκις καὶ παρ᾿ ἐμοῦ τοιούτους λόγους 
ἤκουσεν, ὡς χρὴ τοὺς πολιτευομένους καὶ βουλομένους 

ἀρέσκειν προαιρέϊσθαι μὲν τῶν τε πράξεων τὰς ὠφελιμω- 
τάτας καὶ βελτίστας καὶ τῶν λόγων τοὺς ἀληθβεστάτους 

καὶ δικαιοτάτους, οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκεῖνο παρατηρεῖν καὶ 

σκοπέν, ὅπως ἐπιχαιρίτως ν καὶ φιλανθρώπως ἅπαντα 
φανήσονται καὶ λέγοντες καὶ πράττοντες, ὡς οἱ τούτων 

ὀλιγωροῦντες ἐπαχθέστεροι καὶ βαρύτεροι δοκοῦσιν εἶναι 
τ4ι τοῖς συμπολιτευομένοις. ““ὁρῶς δὲ τὴν φύσιν κ τὴν τῶν 

πολλῶν ὡς ' διάκειται πρὸς τὰς ἡδονάς, καὶ διότι μᾶλ- 

λον φιλοῦσι τοὺς πρὸς χάριν ὁμιλοῦντας ἢ τοὺς εὖ ποῖι- 
οὔντας, καὶ τοὺς era φαιδρότητος καὶ φιλανθρωπίας 
φενακίζοντας ἢ ἢ τοὺς μετ᾽ ὄγκου καὶ σεμνότητος ὠφελοῦν- 

τάς. ὧν οὐδὲν σοι μεμέλομκεν, ἀλλ ᾿ ἥν ἐπιεικῶς τῶν ἔξω 

πραγμάτων ἐπιμεληθῆς, οἴει σοι καὶ τοὺς ἐνθάδε πολι- 

142 τευομέγνους καλῶς ἕξειν. τὸ δ᾽ οὐχ, οὕτως, ἀλλὰ τοὐναν- 
τίον φιλέ! συμβαίνειν. ἣν γὰρ τούτοις ἀρέσικης, ἅπαν — 

τι ἂν πράξης οὐ πρὸς τὴν ἀλήθειαν κρινοῦσιν ἀλλὰ πρὸς 

τὸ σοὶ συμφέρον ὑπολήψροννται, καὶ τὰ μὲν ἁμαρτανόμενα 

παρόψνονται, " τὸ δὲ κατορθωθὲν οὐρανόμηκες ποιήσουσιν" 

' προσπιπτόντων 6. Ὁ. σὶρ, ἰσυμ- 'διάκειται Ὁ. Ὁ. vulg. διάκεινται. 
— τὰ τὸ δὲ κατορθωθὲν] καὶ τὸ κα- 

Κ᾿ τὴν τῶν G. D. vulg. τῶν. τορθωθὲν G. εἴ pr. Ὁ. 
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143 γὼρ εὔνοιω πάντας οὕτω διωτίθησιν. ἣν σὺ τῇ μὲν πό- 
λει παρὼ τῶν ἄλλων ἐκ παντὸς τρόπου κτήσασθαι ζη- 
τεῖς, ἡγούμενος μέγιστον εἶναι τῶν ἀγαθῶν, αὐτὸς δὲ 
σαυτῷ παρὼ τῆς πόλεως οὐκ οἴει δέν τὴν αὐτὴν ταύτην 

παρασκευάζειν, ἀλλὰ πλείστων ἀγαθῶν αἴτιος γεγενη- 

μένος χεῖρον. διάκεισαι τῶν οὐδὲν ἄξων λόγου δαπεπρα- 
144 γμένων. εἰκότως" οἱ μὲν γὰρ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς ἐν 

τοὺς ἰδίοις συλλόγοις λογοποιξιν δυναμένους καὶ πάντα 

προσποιουμένους εἰδέναι θεραπεύουσι, σὺ δ᾽ οὐ μόνον " ἀμε- 
λεῖς, ἀλλὰ καὶ πολεμέϊς τοῖς μέγιστον ἀεὶ δυνά μένοις 
αὐτῶν. καί τοι πόσους οἴει διὰ τὰς τούτων ψευδολογίας 

τοὺς μὲν συμφοραῖς περιπεπτωκέναι, τοὺς δ᾽ “ ἀτίμους 
εἶναι, [ πόσους δὲ τῶν προγεγενημένων ἀνωνύμους εἶναι, 
πολὺ σπουδαιοτέρους καὶ πλέονος ἀξίους γεγενημένους 

145 τῶν δομένων καὶ τραγωδουμένων ; ἀλλ᾽ οἱ μέν, οἶμαι, 

ποιητῶν ἔτυχον καὶ λογοποιῶν, οἱ δ᾽ οὐκ ἔσχον τοὺς 
4 ὑμνήσοντας. ἢν οὖν ἐμοὶ πείθη καὶ νῶν ἔχης, οὐ κατα- 

φρονήσεις τῶν ἀνδρῶν τούτων εἷς τὸ πλῆθος εἴθισται πι- 

στεύειν οὐ μόνον περὶ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ 

καὶ περὶ ὅλων τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ἐπιμέλειάν τινὰ 
ποιήσει καὶ θεραπείαν αὐτῶν, ἵν εὐδοκιμήσης δὲ ἀμφό- 
repa, καὶ διὰ τὰς " σαυτοῦ πράξεις καὶ διὰ τοὺς τούτων 

146 λόγους." ταῦτα δ᾽ ἀκούων ὀρδῶς μὲν ἔφασκέ με λέγειν, 
οὐ μὴν οἷός τ᾽ ἦν τὴν φύσιν " μεταβαλεῖν, ἀλλ᾽ ἦν καλὸς 

κὠγαθὸς ἀνὴρ καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς Ἑλλάδος ἄξιος, 
οὐ μὴν σύμμετρός γε τοῖς τοιούτοις τῶν ἀνθρώπων, ἣ ὅσοι 

Ὁ ἀμελεῖς ἀλλὰ] Hæc ἃ cor- 4 ὑμνήσοντας G. vulg. ὑμνήσαν- 
rectore sunt in G. τας. 

o ἀτίμους) ἐντίμους pr. G. τ σαυτοῦ] αὐτοῦ D. 
Ρ [πόσους δὲ----ἀνωνόμους εἶναι 5. μεταβαλεῖν] μεταβάλλειν pr. 

οἴῃ. ἃ. ἃ τοῦ. m. in margine G. 
addita. τ ὅσοι] ὅσοις G. D. 

9“98.5 
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τὸς ὑπὲρ αὐτοὺς πεφυκόσιν ἀχθόμενοι τυγχάνουσι. τοι- 
γαροὺν οἱ μὲν ῥήτορες ἔργον εἶχον αἰτίας περὶ αὐτοῦ πολ- 
λὰς καὶ ψευδὲς πλάττειν, τὸ δὲ πλῆθος ἀποδέχεσθαι 

ι4) τὰς ὑπὸ τούτων λεγομένας. περὶ ὧν ἡδέως ἂν ἀπελογη- 
σάμην, εἰ καιρὸν εἶχον" οἷμαι " γὰρ ἂν ὑμᾶς ἀκούσαν- 

τάς μισῆσαι τοὺς τε προωγωγόντας τὴν πόλιν ἐπὶ τὴν 

ὀργὴν τὴν πρὸς ἐκέϊνον καὶ τοὺς φλαῦρόν τι περὶ αὐτοῦ 

λέγειν τολμῶντας. νῦν δὲ ταῦτα μὲν ἐάσω, περὶ ἐμαυ- 
τοῦ δὲ καὶ τῶν ἐνεστώτων πραγμάτων πάλιν ποιήσομαι 
τοὺς λόγους. 

148 ᾿Απορῶ δ᾽ ὅ τι χρήσομαι τοῖς ὑπολοίποις, καὶ τίνος 
πρώτου μνησθῶ καὶ ποίου δευτέρου" τὸ γὰρ ἐφεξῆς μὲ 
λέγειν διαπέφευγεν. "ἴσως μὲν οὖν ἀναγκαῖόν ἔστιν, ὡς 
ἂν " ἕκαστον τύχη προσπεσόν, οὕτως εἰπεῖν περὶ αὐτῶν᾽ 
ἃ " δ᾽ οὖν μοι νῦν ἐπελήλυθε, καὶ περὶ ὧν ἐγὼ μὲν ἐνόμι- 
ζον εἶναι δηλωτέον, ἄλλος δὲ τίς μοι συνεβούλευε μὴ λέ:- 

149 γγειν, οὐκ ἀποκρύψομαι πρὸς ὑμᾶς. ἐπειδὴ γὰρ ἀπή- 
γεγΎκε τὴν " γραφήν, ἐσκόπουν περὶ αὐτῶν τούτων ὥσπερ 
ἂν ὑμῶν ἕκαστος, καὶ τόν τε βίον τὸν ἐμαυτοῦ καὶ τὰς 

πράξεις ἐξήταζον, καὶ πλεῖστον χρόνον περὶ τὰς τοιαύτας 
διέτριβον ἐφ᾽ αἷς ὠόμην ἐπαινέσθαΐ με προσήκειν. ἀκρο- 
ὥμενος δέ τις τῶν ἐπιτηδείων ἐτόλμησεν εἰπεῖν πρός με 

λόγον πάντων σχετλιώτατον, ὡς ἄξιω μὲν εἴη τὰ λεγό- 
ο΄ μενῶ φιλοτιμίας, οὐ μὴν ἀλλ᾽ αὐτός γε δεδιέναι ταῦτα 
τιρομώλιστα, μὴ πολλοὺς λυπήση τῶν ἀκουόντων. ““ οὕτω 

ἐρ᾽ ἔφη “τινὲς ὑπὸ τοῦ φθόνου καὶ τῶν ἀποριῶν ἐξη- 

γρίωνται καὶ δυσμενῶς. ἔχουσιν, ὥστ᾽ οὐ ταῖς πονηρίαις 

ἃ γὰρ ἄν ὑμᾶς G. D. vulg. γὰῤΓ 5 δ᾽ οὖν Ὁ, εἰ correctus G. 
ὑμᾶς. vulg. ἃ δ᾽ οὔ. ἱ 

x ἴσως μὲν οὖν] ἴσως οὖν pr. G. 5. γραφὴν G. νυΐρ. γραφὴν ταύ- 
Υ ἕκαστον τύχῃ G. vulg. ἕκαστον τὴν. 

αὐτῶν τύχῃ. 
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ἀλλὼ ταῖς εὐπραγίαις πολεμοῦσι, καὶ μισοῦσιν οὐ μόνον 

τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἐπιεικεστάτους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιτη- 

δευμάτων τὼ βέλτιστα, καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς 

τοῖς μὲν ἀδικοῦσι συνωγωνίζοντωαι καὶ συγγνώμην ἔχου- 

σίν, οἷς δ᾽ ἂν φθονήσωσι ἀπολλύουσιν, ἥνπερ δυνηθῶσι. 
δι ταῦτω δὲ δρῶντες οὐκ ἀγνοοῦσι περὶ ὧν τὴν ψῆφον οἴσου- 

σιν, ἀλλ᾽ " ἀδικήσειν μὲν ἐλπίζοντες, ὀφθήσεσθαι δ᾽ οὐ 

προσδοκῶντες" σώζοντες οὖν τοὺς ὁμοίους σφίσιν αὐτοῖς 
ἰ 152 βοηθεῖν νομίζουσι. τούτου δ᾽ ἕνεκά σοι ταῦτα διῆλθον, ἵνα 

προειδὼς ἄμεινον προσφέρῃ καὶ τοῖς λόγοις ἀσφαλεστέ- 
ροις χρῇ πρὸς αὐτούς, ἐπ εἰ νῦν γε τίνα χρὴ προσδοκῶν γνώ- 
μῆν ἕξειν τοὺς τοιούτους, ὅταν τόν τε βίον τὸν σαυτοῦ καὶ 

τὼς πράξεις διεξίης μηδὲ κατὰ μικρὸν ὁμοίας οὔσας ταῖς 
153 τούτων, ἀλλ᾽ ὁδίασπερ πρὸς ἐμὲ λέγειν ἐπιχειρεῖς ; ἀπο- 

φαίνεις γὰρ τούς τε λόγους οὺς γέγραφας οὐ μέμψεως 
ἀλλὼ χάριτος τῆς μεγίστης ἀξίους ὄντας, τῶν τὲ πε- 

πλησιακότων σοι τοὺς μὲν οὐδὲν ἠδικηκότας οὐδ᾽ ἡμαρτη- 
κότας, τοὺς δὲ δὲ ἀρετὴν ὑπὸ τῆς πόλεως ἐστεφανωμέ- 

νους, τώ τε καθ᾿ ἡμέραν οὕτω κοσμίως καὶ τεταγμένως 
βεβιωκότῳ σἀυτὲν ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις ἄλλος τῶν πολι- 

Ἰρδάτῶν, ἔτι δὲ μήτε δεδικασμένον μηδενὶ μήτε πεφευγότα 
πλὴν περὶ ἀντιδόσεως, μήθ᾽ ἑτέροις συνηγωνισμένον᾽ μήτε 
μεμαρτυρηκότα, μήτ᾽ ἄλλο πεποιηκότα μηδέν, ἐν οἷς 

155 ἅπαντες οἱ πολιτευόμενοι τυγχάνουσι. πρὸς δὲ τούτοις 
οὕτως ἰδίοις "“ οὖσι καὶ περιττοῖς κἀκεῖνο λέγεις, ὡς τῶν 
μὲν ἀρχῶν καὶ τῶν “ ὠφελιῶν τῶν ἐντεῦθεν γιγνομένων καὶ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν κοινῶν ἐξέστηκας, εἰς δὲ τοὺς 

Ὁ ἀδικήσειν G. D. vulg. ἀδι- οὖσι περιττοῖς. 
κοῦσι. 4 ὠφελιῶν G. vulg. ὠφελειῶν. 

ς οὖσι καὶ περιττοῖς α. D. vulg. δὶς οἵ ὃ. 175. 

ς 684 
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διακοσίους καὶ χιλίους τοὺς εἰσφέροντας καὶ λειτουργοῦν- 
᾽ ͵ «Ἁ» ΄ ᾿ ᾿ Ν, «7 « — 

τας οὐ μόνον αὐτὸν παρέχεις ἀλλὰ καὶ τὸν υἱόν, “ καὶ 

τρὶς μὲν ἤδη τετριηραρχήκατε, τὰς δ᾽ ἄλλας λειτουργίας 
πολυτελέστερον λελειτουργήκατε καὶ κάλλιον ὧν οἱ νόμοι 

τοδπροστάττουσι. ταῦτ᾽ ἀκούοντας τοὺς τἀναντία πᾶσι τόϊς 
προειρημένοις ἐπιτετηδευκότας οὐκ οἴει βαρέως οἴσειν καὶ 

γομιέϊν ἐλέγχεσθαι τὸν [βίον τὸν αὐτῶν οὐ σπουδαῖον ὄντα; 
ν Ν ᾽ * ΠΝ 7 Ν 7 ⸗ — * καὶ γὰρ εἰ μὲν μετὼ πόνου καὶ ταλαιπωρίας ἡσθάνοντό 

)ὕ " Ν * Ν Ν νῶν 
σε ποριζόμενον εἴς τε τὰς λειτουργίας καὶ περὶ τὴν ἄλ- 

7 ⸗ 2* ⸗ ΓΝ “ δ — 157 λήν διοίκησιν, οὐκ ἂν ὁμοίως ἔμελεν αὐτόϊς" νῦν δὲ τά 
τε παρὼ τῶν ξένων σοι γιγνόμενα πολὺ πλείω νομίζουσιν 
“ »“» * 24 —2 ΄ δ... Ὁ εἶναι τῶν διδομένων, αὐτόν τε σὲ ῥαθυμότερον ἡγοῦνται ζῆν 
οὐ μόνον τῶν ἄλλων ἀλλὼ καὶ τῶν ' περὶ τὴν φιλοσοφίαν 

158 καὶ τὴν αὐτήν σοι πραγματείαν ὄντων. ὁρῶσι γὰρ ἐκείνων 
Ἀ Ν Ν “ Ν Ν 7 ᾿ ᾿, 7 μὲν τοὺς πλείστους, πλὴν τῶν τὸν σὸν βίον καὶ τὸν τρό- 

πον ἠγαπηκότων, ἔν τε ταῖς πανηγύρεσι καὶ τοῖς ἰδίοις 
συλλόγοις ἐπιδείξεις ποιουμένους, διαγωνιζομένους πρὸς 
ἀλλήλους καθ᾽ ὑπερβολήν, ὑπισχνουμένους, ἐρίζοντας, 

150 λοιδορουμένους, οὐδὲν ἀπολείποντας κακῶν, ἀλλὰ σφίσι 
μὲν αὐτοῖς πρώγματα παρέχοντας, τοῖς δ᾽ ἀκροωμένοις 
ἐξουσίαν παραδιδόντας τοῖς μὲν καταγελάσαι τῶν λεγο- 
μένων, ἐνίοις δ᾽ ἐπαινέσαι, τοῖς δὲ πλείστοις μισῆσαι, 
τοῖς δ᾽ ὅπως ἕκαστοι βούλονται διατεθῆναι πρὸς αὐτούς" 

σὲ δ᾽ οὐδενὸς μετέχοντα τούτων, ἀλλ᾽ ἀνομοίως ζῶντα 
καὶ τοῖς σοφισταῖς καὶ τόϊς ἰδιώταις, καὶ τόῖς πολλὰ 

τόο κεκτημένοις καὶ τοῖς ἀπόρως διωκειμένοις. ἐφ᾽ οἷς οἱ μὲν 
λογίζεσθαι δυνάμενοι καὶ νοῦν ἔχοντες ἴσως ἄν σε ζηλώ- 

σειαν, οἱ δὲ καταδεέστερον πράττοντες καὶ λυπεῖσθαι 

“ καὶ τρὶς G. D. vulg. τρίς. “ περὶ τὴν φιλοσοφίαν G. vulg. περὶ φιλο- 
σοφίαν. 



ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ. 457 

μᾶλλον εἰωθότες ἐπὶ ταῖς τῶν ἄλλων ἐπιεικείαις ἢ ταῖς 

ἑαυτῶν ἀτυχίαις οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ ὅ δυσκολανῶσι καὶ 

, χωλεπῶς οἴσουσιν. ὡς οὖν οὕτως αὐτῶν διατεβησομένων 
— τί σοι λεκτέον τούτων καὶ τί ἢ παραλειπτέον ἐστίν." 

τότ ἐγὼ δὲ κἀκείνου τότε ταῦτα λέγοντος καὶ νῦν ἡγοῦμαι 
πάντων ἀνθρώπων ἀτοπωτάτους εἶναι καὶ σχετλιωτά- 

τους, οἵτινες βαρέως ἂν ἀκούοιεν εἰ λειτουργοῦντα μὲν 

ἐμαυτὸν τῇ πόλει παρέχω καὶ ποιοῦντα τὸ πρισταττόμες 

γον, ἱ μηδὲν δὲ ϑώμαι μήτε κληροῦσθαι τῶν ἀρχῶν ἕνεκα; 
μήτε λαμβάνειν ἃ τοῖς ἄλλοις ἡ πόλις δίδωσι, μήτ᾽ αὖ 

τόα φεύγειν δίκας μήτε διώκειν. ταῦτα γὰρ συνεταξάμην οὐ 
᾿ διὰ πλοῦτον οὐδὲ δὲ — οὐδὲ καταφρονῶν τῶν 

μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐμοὶ ζώντων, ἀλλὰ τὴν μὲν ἡσυχίαν 

καὶ τὴν ἀπραγμοσύνην ἀγαπῶν, μάλιστα δ᾽ ὁρῶν τοὺς 

τοιούτους καὶ παρ ὑμῖν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐδὸοκι- 
μῶντας, ἔπειτα τὸν βίον ἡδίω νομίσας εἶναι τοῦτον ἢ τὸν 

τῶν πολλὰ πραττόντων, ἔτι δὲ ταῖς διατριβαῖς ἐμαῖς 

163 πρεπωδέστερον, αἷς ἐξ ἀρχῆς κατεστησάμην. τούτων μὲν 
ἕνεκω τοῦτον τὸν τρόπον ζῆν προειλόμην τῶν δὲ λημμά- 
τῶν τῶν παρὼ τῆς πόλεως ἀπεσχόμην δεινὸν ἡγησάμενος, 

" εἰ δυνώμενος ἐκ τῶν ἰδίων τρέφειν ἐμαυτὸν ἐμποδών τῳ 
γενήσομαι τῶν ἐντεῦθεν ζῆν ἡνωγκασμένων λαβεῖν τὸ ὃ[- 

δόμενον ὑπὸ τῆς πόλεως, καὶ διὰ τὴν ἐμὴν παρουσίαν 

ο΄ ἐνδεής τὶς γενήσεται τῶν ἀναγκαίων. ὑπὲρ ὧν ἐπαίνου 
164 τυγχάνειν ἄξιος ἦν μᾶλλον ἢ διαβολῆς. νῦν δ᾽ εἰς πολ- 

λὴν ἀπορίαν καθέστηκα, τί δρῶν ἀρέσαι δυνηθείην ἂν τοῖς 

τοιούτοις. εἰ γὰρ ἅπαντα τὸν χρόνον ἔργον ποιούμενος 
ὅπως μηδένα μήτ᾽ ἀδικήσω μήτ᾽ ἐνοχλήσω μήτε λυπήσω, 

—D δυσχερανοῦσι γρ. — — μηδὲν δέομαι 

᾿ ἐον} παραληπτέον D. εἰ δυνάμενος} οἴη. pr. G. 
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᾿ δ αὐτὼ ταῦτα ἢ λυπῶ τινάς, τί ποιῶν ἂν χαριζοίμηνν 

ἢ τί λοιπόν ἐστι πλὴν ἐμὲ μὲν ἀτυχῇ, τοὺς δὲ τοιούτους 
ἀμαθεέϊς δοκεῖν εἶναι καὶ δυσκόλους τοῖς συμπολιτευο- 

165 μένοις ; πρὸς μὲν οὖν τοὺς μηδὲν τῶν αὐτῶν τοῖς ἄλλοις 

γιγνώσκοντας, ἀλλὰ χρλεπωτέρους ὄντας τόῖς μὴ κα- 

κῶς πράττουσιν ἢ τοῖς ἀδικοῦσι, μωρόν ἐστιν ἀπολογίαν 
ζητεῖν" ὅσῳ γὰρ ἄν τις ἐπιεικέστερον αὑτὸν ἐπιδείξῃ, δη- 

λον ὅτι τοσούτῳ χεῖρον ἀγωνιεῖται παρ αὐτοῖς" πρὸς δὲ 
τοὺς ἄλλους, περὶ ὧν Λυσίμαχος διέβαλεν, ὡς παμ- 
πληθῇ κεκτήμεθα τὴν οὐσίαν, ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰπεῖν, ἵνα 

μὴ πιστευθεὶς ὁ λόγος εἰς μείζους καὶ πλείους ἡμᾶς ἐμ- 
ι66 βάλη λειτουργίας ὧν ὑπενεγκέϊν ἂν " δυνηθέῖμεν. ὅλως 

᾿ μὲν οὖν οὐδεὶς εὑρεθήσεται τῶν καλουμένων σοφιστῶν πολ- 
᾿λὰ χρήματα συλλεξάμενος, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐν ὀλίγοις οἱ δ᾽ 
ἐν πάνυ μετρίοις τὸν βίον διωγωγόντες᾽ ὁ δὲ πλέϊστα 
κτησάμενος ὧν ἡμέϊς μνημονεύομεν, Γοργίας ὁ Λεοντῖνος, 
οὗτος διατρίψας μὲν περὶ Θετταλίαν, ὅτ᾽ εὐδαϊμονέστα.- 

τοι τῶν Ἑλλήνων ἦσαν, πλεῖστον δὲ χρόνον βιοὺς καὶ 
16) περὶ τὸν χρηματισμὸν τοῦτον γενόμενος, πόλιν δ᾽ οὐδὲ- 

μίαν καταπαγίως οἰκήσας οὐδὲ περὶ τὼ κοινὼ δωπανη- 

θεὶς οὐδ᾽ εἰσφορὰν εἰσενεγκεῖν ἀνωγκασθείς, ἔτε δὲ πρὸς 
τούτοις οὔτε —— γήμας οὔτε παῖδας ποιησάμενος, 

ἀλλ᾽ ἀτελὴς γενόμενος καὶ ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς 

ἐνδελεχεστώτης ὃ καὶ πολυτελεστάτης, τοσοῦτον * 

βὼν πρὸς τὸ πλείω κτήσασθαι τῶν ἄλλων, χιλίους μό- 

τόϑνόυς στατῆρας κατέλιπε. καί τοι χρὴ περὶ τῆς οὐσίας’ 

τῆς ἀλλήλων μὴ τοὺς αἰτιωμένοις εἰκή πιστεύειν, μηδὲ 

τὼς ἐργασίας ἴσως νομίζειν τάς τε τῶν σοφιστῶν καὶ 

ι δ᾿ αὐτὰ ταῦτα Ὦ. εἴ pr. α. " δυνηθεῖμεν α. ceteri δυνηθείημεν- 
qui pr. διὰ ταῦτα : Ἂς ἢ δ αὐτά. 9 καὶ πολυτελεστάτης] ἴῃ πηᾶγρ. 

τὶ λυπῶ] λυπήσω pr. G rec. habet G. 
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τὰς τῶν ὑκοκριτᾶν; ἀλλὰ τοὺς ἐν τάϊς αὐταῖς τέχναις 

ὄντας πρὸς ἀλλήλους κρίνειν, καὶ τοὺς ὁμοίαν ἐ ἐν ἑκάστη 

δύνωμιν — παραπλησίαν καὶ τὴν οὐσίαν ἔχειν 

τόρ γομίζειν. ἢν οὖν ἐξισώσητέ με τῷ πλεῖστον ἐξειργασμένω 
καὶ θητε πρὸς ἐκεῖνον, οὔθ᾽ ὑμεῖς παντάπασιν ἀσκέπτως 
εἰκάζειν δόξετε περὶ τῶν τοιούτων, οὔθ᾽ ἡμεῖς Ῥ εὑρεθεέϊμεν 

ἂν οὔτε τὰ περὶ τὴν πόλιν οὔτε τὰ περὶ ἡμᾶς αὐτοὺς 
κακῶς διωκηκότες, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐλαττόνων ζῶντες ὧν εἰς τὰς 

λειτουργίας ἀνηλώκαμεν. καί τοι τοὺς εὐτελεστέρους ἐν 
τοῖς ἰδίοις ἢ τοῖς κοινόϊις ὄντας δίκαιόν ἐστιν ἐπαινεῖν. 

170 Ἐνθυμοῦμαι δὲ μεταξὺ λέγων, ὅσον τὰ τῆς πόλεως 
μεταπέπτωκε, καὶ τὰς διανοίας ὡς οὐδὲν ὁμοίας περὶ 
τῶν πραγμάτων οἱ νῦν τοῖς πρότερον πεπολιτευμένοις 
ἔχουσιν. ὅτε μὲν γὰρ ἐγὼ παῖς ἦν, οὕτως ἐνομίζετο τὸ 
πλουτεῖν ἀσφαλὲς εἶναι καὶ σεμνὸν ὥστ᾽ “ ὀλίγου δέϊν 
πάντες προσεποιοῦντο πλείω κεκτήσθαι τὴν οὐσίαν ἧς 

ἔχοντες ἐτύγχανον, βουλόμενοι μετασχεῖν τῆς δόξης ταύ- 
171 τῆς᾽ νὺν δ᾽ ὑπὲρ τοῦ μὴ πλουτεῖν ὥσπερ τῶν μεγίστων 

, ἀδικημάτων ἀπολογίαν δεῖ παρασκευάζεσθαι, καὶ σκο- 

πεῖν εἰ μέλλει τις σωθήσεσθαι. πολὺ γὰρ δεινότερον κα- 
θέστηκε τὸ δοκεῖν εὐπορεῖν ἢ τὸ φανερῶς ἀδικεῖν" οἱ μὲν 

γὰρ ἢ συγγνώμης ἔτυχον ἢ μικροῖς ἐζημιώθησαν, οἱ δ᾽ 
ἄρδην ἀπόλλυνται, καὶ "πλείους ἂν εὕροιμεν τοὺς ἐκ τῶν 
ὄντων ἐκπεπτωκότας ἢ τοὺς δίκην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτημάώ- 

τήάτων δεδωκότας. καὶ τί δὲϊ λέγειν “περ τῶν κοινῶν ; αὐτὸς 
γὰρ οὐ μικρὸν δήμαρτον διὰ ταύτην τὴν μεταβολὴν τῶν 

ἐμαυτοῦ πραγμάτων... ὅτε γὰρ ἐπαμύνειν ἠρχόμην τοῖς 
ἰδίοις, ἀπολομένων ἐν τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς Λακεδαιμο- 

νίους ἁπάντων τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν, ἀφ᾽ ὧν ὁ πατὴρ 
Ρ εὑρεθεῖμεν G. ceteri εὑρεθείη- τ πλείους ἂν εὕροιμεν τοὺς ἐκ τῶν 

μεν. ὄντων ἃ. Ὁ. vuls. πλείους εὕροιμεν 
4 ὀλίγου δεῖν} ὀλέγου δεῖ pr. ἃ, τοὺς ἐκ τῶν ἄν. 
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ἅμα τῇ τε πόλει χρήσιμον αὐτὸν παρέχεν, ἡμᾶς θ᾽ οὕτως 
ἐπιμελῶς ἐπαίδευσεν ὥστ᾽ ἐπιφανέστερον εἶναί με τότε 
καὶ γνωριμώτερον ἐν τοῖς "ἡλικιώταις καὶ συμπαιδευομέ- 

173 γοις ἢ γνὺν ἐν τόῖς συμπολιτευομένοις, ὅτε δ᾽ οὖν, ὥσπερ 
εἶπον, ἠρχόμην πλησιάζειν τισίν, φόμην, εἰ δυνηθείην πλείω 

κτήσασθαι καὶ περιποιήσασθαι τῶν ἐπὶ τὸν αὐτὸν βίον 

ὁρμησάντων, ἀμφότερα δόξειν, καὶ περὶ τὴν φιλοσοφίαν 

174 διαφέρειν καὶ κοσμιώτερον βεβιωκέναι τῶν ἄλλων. ἐμοὶ 
δὲ τοὐναντίον ἀποβέβηκεν. εἰ μὲν γὰρ μήτ᾽ ἄξιος μηδενὸς 
ἐγενόμην μήτε περιεποιησώμην μηδέν, οὐδὲὶς ἄν μοι πρά- 
γμάτω παρεῖχεν, ἀλλὼ φανερῶς ἀδικῶν ἀσφαλῶς ἂν 
ἔζων ἕνεκά γε τῶν συκοφάντων᾽ νῦν δ᾽ ἀντὶ τῆς δόξης ἧς 
προσεδόκων ἀγῶνες περὶ ἐμὲ καὶ κίνδυνοι καὶ φθόνοι καὶ 

175 διαβολαὶ γεγόνασιν. οὕτω γὰρ ἡ πόλις ἐν τῷ παρόντι 

χαίρει τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς "πιέζουσα καὶ ταπεινοὺς πι- 
οὔσω, τοῖς δὲ πονηρόὶς ἐξουσίαν διδοῦσα καὶ λέγειν καὶ 
ποιέῖν ὁ τι ἂν βουληθῶσιν, ὥστε Λυσίμαχος μὲν ὁ προη- 

ρημένος ζῆν ἐκ τοῦ συκοφαντεῖν καὶ κακῶς ἀεΐ τινὰ ποιεῖν 
τῶν πολιτῶν κατηγορήσων ἡμῶν ἀναβέβηκεν, ἐγὼ δ᾽ ὃς 

οὐδὲ περὶ ἕνα ποτ᾽ ἐξήμαρτον, ἀλλὼ τῶν μὲν ἐνθένδε λημ- 

μάτων ἀπεσχόμην, πάρω ξένων δὲ καὶ νομιζόντων εὖ πά- 

σχεῖν ἐπορισώμην τὰς ὠφελίας, ὡς δεινὰ ποιῶν εἰς τηλι- 

176 κουτονὶ καθέστηκα κίνδυνον. καί τοι ἤπροσήκε τοὺς εὖ 

φρονοῦντως εὔχεσθαι τοῖς θεοὶς ὡς πλείστοις τῶν πολιτῶν 

παραγενέσθαι τὴν δύνωμιν ταύτην, δ᾽ ἣν ἔμελλον παρ᾽ 

ἑτέρων — τῇ 

πόλει παρέξειν. πολλῆς δ᾽ ἀλογίας "περὶ ἐμὲ γεγενη- 

5 ἡλικιώταις-τ--ἐν τοῖς] om. pr. * προσῆκε G. D. vulg. προσήκει. 
Υ λαμβάνοντες G. D. vulg. λαμ- 

—— — 
ἃ ᾳ,έζουσα ] πιέζουσαν G. πιέζουσ᾽ 2. περὶ ἐμὲ] περί με G. περὶ ᾽μὲ 

ἄν Ὦ. ὮΣ «γὰ 

α 
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μένης πάντων ἂν "συμβαίη δεινότατον, εἰ οἱ μὲν δεδω- 
κότες ἢ μοι χρήματα τοσαύτην ἔχοιεν χάριν, ὥστ᾽ ἔτι καὶ 
γῦν με θεραπεύειν, ὑμεῖς δ᾽, εἰς οὺς ἀνήλωκα τἀμαυτοῦ, 

117 δίκην ᾿ἐπιθυμήσαιτε παῤ. ἐμοῦ λαβῶν: ἔτι δὲ δεινότερον, 

εἰ Πίνδαρον μὲν τὸν ποιητὴν οἱ πρὸ: ἡμῶν γεγονότες ὑπὲρ 

ἑνὸς μόνον ῥήματος, ὅτι τὴν πόλιν ἔρεισμα τῆς Ἑλλάδος 

ὠνόμασεν, οὕτως ἐτίμησαν ὥστε Καὶ πρόξενον ποιήσασθαι 
καὶ δωρεὰν μυρίας αὐτῷ δοῦναι δραχμάς, ἐμοὶ δὲ πολὺ 
πλείω καὶ κάλλιον ἐγκεκωμιακότι καὶ τὴν πόλιν καὶ 
τοὺς προγόνους μηδ᾽ “ἀσφαλῶς ε ἐγγένοιτο ἐπιβιῶναι τὸ 

ἐπίλοιπον χρόνον. 

178 Περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν —— 
ἱκανὴν εἶναι νομίζω τὴν εἰρημένην ἀπολογίαν" οὐκ ὀκνήσω 

δὲ πρὸς ὑμᾶς οὐθ᾽ ὡς ἔχω νῦν πρὸς τὸν ἐνεστῶτα κίνδυ- 

νον κατειπεῖν τὴν ἀλήθειαν, οὔθ᾽ ὡς τὸ πρῶτον δὶετέθην 

170 πρὸς αὐτόν. ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ μὲν τῶν ἰδίων πολλὰς ἐλπίδας 
εἶχον καλῶς ἀγωνιεϊσθάι" καὶ γὰρ τοῖς βεβιωμένοις καὶ 
τοῖς πεπραγμένοις ἐπίστευον, καὶ “πολλοὺς λόγους καὶ 

δικαίους ὥμην ἔχειν ὑ ὑπὲρ αὐτῶν" ὁρῶν δ᾽ οὐ μόνον δυσκό-. 
λως διωκειμένους περὶ τὴν τῶν λόγων παιδείαν τοὺς εἰ- 

θισμένους ἅπασι χαλεπαίνειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων 
πολιτῶν πολλοὺς τρωχέως πρὸς αὐτὴν διακειμένους, ἐφο- 
βούμην μὴ τὼ μὲν ἴδιώ μου παραμεληθή, τῆς δὲ κοινῆς 

καὶ τῆς περὶ τοὺς σοφιστὰς διαβολῆς ἀπολαύσω τι 

1ϑο φλαῦρον. ἐπειδὴ δὲ χρόνων "“ἐγγιγνομένων εἰσέπεσον εἰς 
τὸ λογίζεσθαι: καὶ σκοπ εὶν τί ᾿ χρήσωμαι τοὺς παροῦσιν, 

, ἐπαυσάμην τοῦ δέους καὶ τῆς ταραχῆς ταύτης, οὐκ ἀλό- 

— ος, Ἐνδϑρέσοδι τὰς ρα 
μοι α. D. vulg. με. “ ἐγγιγνομένων G.D. vulg. ἐπι- 

ς ———— G. D. vuig ἐπι- γιγνομένων. 
θυμήτετε. ᾿ χρήσωμαι χρήσομαι G. ceteri 

ἃ ἀσφαλῶς ἐγγένοιτο ἃ. ἀσφα- χρήσιμον. 
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γως, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν εἰκότων "' λογισάμενος καὶ παραμυθη- 
181 σάμενος ἐμαυτόν' τούς τε γὰρ ἐπιεικέις ὑμῶν, πρὸς οὕς 

περ ἐγὼ ποιήσομαι τοὺς λόγους, ἡπιστάμην οὐκ ἐμμέ- 

νοντάς ταῖς δόξαις ταῖς ἀδίκως ἐγγεγενημέναις, ἀλλ᾽ 
ἐπωκολουθοῦντας ταῖς " ἀληθείαις καὶ μεταπ ειβομένους 
ὑπὸ τῶν λεγόντων τὼ δίκαια, τήν τε φιλοσοφίαν ἐκ πολ- 

λῶν ἐνόμειζον ἐπιδείξειν ἀδίκως διαβεβλημένην, καὶ πολὺ 

ἂν δικαιοτέρως ὠγαπωμένην αὐτὴν ᾿ἢ μισουμένην. ἔχω 

182 δὲ καὶ νῦν ἔτι ταύτην τὴν γνώμην. οὐκ ἄξιον δὲ θαυμά- 

ζειν εἴτι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων ἠγνόηται καὶ διαλέ- 
ληθεν, " οὐδ᾽ εἰ διεψψευσμένοι τινὲς αὐτοῦ τυγχάνουσι" καὶ 
᾿γὰρ περὶ ἡμῶν αὐτῶν καὶ περὶ ἄλλων πρωγμάτων ἀνα- 

183 ριθμήτων οὕτως ἔχοντες ἂν ' εὑρεθεῖμεν. ἡ γὰρ πόλις ἡμῶν 
πολλῶν ἀγαθῶν αἰτία καὶ νῦν οὖσα, καὶ πρότερον γεγε- 
γημένη καὶ τοῖς πολίταις καὶ τόῖς ἄλλοις Ἕλλησι, καὶ 

πολλῶν ἡδονῶν γέμουσα, τοῦτ᾽ ἔχει δυσκολώτατον᾽ διῶ ᾿ 
γὰρ τὸ μέγεθος καὶ τὸ πληθος τῶν ἐνοικούντων "οὐκ εὐ- 
σύγοπτός ἐστιν οὐδ᾽ ἀκριβής, ἀλλ᾽ ὥσπερ χειμάῤῥους, 
ὅπως ἂν ἕκαστον ὑπ. ὕσα τύχῃ καὶ τῶν ἀνθρώπων 

καὶ τῶν πραγμάτων, οὕτω κατήνεγκε, καὶ δόξαν ἐνίοις 

τὴν ἐναντίαν τῆς προσηκούσης περιέθηκεν" ὅπερ καὶ τῇ 
184 παιδείω, ταύτη συμβέβηκεν. ὧν ἐνθυμιουμένους χρὴ μηδὲ- 

γὸς πρώγμωτος ἄνευ λόγου καταγιγνώσκειν, "μηδ᾽ ὁμοίως 

διωκέσθαι δικάζοντως ὥσπερ ἐν ταῖς ἰδίαις διατριβαῖς, 

ἀλλὰ διωκριβοῦσθαι περὶ ἑκάστου καὶ τὴν ἀλήθειαν ζη- 

τεῖν, μεμνημένους τῶν ὅρκων “καὶ τῶν νόμων, καθ᾿ οὺς 

᾿ Β λογισάμενος G.D. vulg. ὑπο- — εὑρεθεῖμε»} εὑρέθημεν G.D. 

—— — 
Ὁ ἀληθείαις D. T. et correctus ——— —— 

G. qui pr. ἀδικίαις. om. pr. 9:2. 
᾿ ἢ μισουμένην ἃ. ceteri ἢ δια- —— ὁμοίως} in marg. ponunt 

βαλλομένην καὶ μισουμένην. 6D 
Κ οὐδ᾽ εἰ vulg. εἴ correctus D. ὁ καὶ τῶν νόμω» οἵα. pr. Θ. 

οὐδὲ ἃ. 

Ἰνδ δνεύνων, “5... ὦ 

πον εν». δὲ 
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185 συνεληλύθατε δικώσοντες. ἔστι δ᾽ οὐ περὶ μικρῶν οὔθ᾽ ὁ 
λόγος οὔθ᾽ ἡ κρίσις ἐν ἡ καθέσταμεν, ἀλλὰ περὶ τῶν με- 
γίστων᾽ οὐ γὰρ * ἐμοῦ μέλλετε μόνον τὴν ψγφον διοί- 

σειν, ἀλλὼ καὶ πὰ ἐπιτηδεύματος ᾧ ᾧ πολλοὶ τῶν νεωτέ- 

ρὼν προσέχρυσι τὸν γοῦν. ἢ οἶμαι δ᾽ ὑμῶς οὐκ ἀγνοεῖν ὅτι 

τὼ πρώγματα τῆς πόλεως τοῖς ἐπιγιγνομένοις καὶ τοῖς 
186 “τηλικούτοις οἱ πρεσβύτεροι παραδιδόασι. - τοιαύτης οὖν 

ἀεὶ τῆς περιόδου γιγνομένης ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὅπως ἂν οἱ 
νεώτεροι παιδευβῶσιν, οὕτω τὴν πόλιν πρώττουσαν διατε- 
λεῖν" ὥστ᾽ οὐ ποιητέον τοὺς συκοφάντας κυρίους τηλικού- 
του πρώγματος, οὐδὲ τοὺς μὲν μὴ διδόντας τούτοις ἀρ- 

γύριον τιμωρητέον, παρ᾽ ὧν δ᾽ ἂν λάβωσιν ἐατέον ποιεῖν 

18) ὃ τι ἂν βουληθῶσιν, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἡ φιλοσοφία τοιαύτην 

ἔχει δύναμιν ὥστε διαφθείρειν τοὺς νεωτέρους, οὐ τοῦτον 
χρὴ μόνον κολάζειν ὃν ἂν γρώψηηταί τις τούτων, ἀλλὰ 
πάντας ἐκποδῶν ποιεῖσθαι τοὺς περὶ τὴν διατριβὴν ταύ- 
τὴν ὄντας᾽ εἰ δὲ τοὐναντίον πέφυκεν ὥστ᾽ ὠφελεῖν καὶ 
βελτίους ποιεῖν τοὺς πλησιάζοντας καὶ πλέονος ἀξίους, 

τοὺς μὲν διαβεβλημένους πρὸς αὐτὴν παυστέον, τοὺς δὲ 
συκοφαντοῦντας ἀτιμητέον, τοὺς δὲ νεωτέροις συμβουλευ- 
τέον ἐν ταύτη διατρίβειν μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύ- 

188 μασι. πρὸ πολλῶν δ᾽ ἂν ἐποιησάμην, εἴπερ ἦν εἱμαρμέ- 

γον μοι φεύγειν τὴν γραφὴν ταύτην, ἀκμάζοντί μοι προσ- 
πεσεῖν τὸν κίνδυνον" οὐ γὰρ ἂν ἠθύμουν, ἀλλὰ μᾶλλον 

οἷός τ᾽ ἂν ἐγενόμην καὶ τὸν κατήγορον ἃ; ἀμύνασθαι καὶ τῇ 
φιλοσοφίᾳ βοηθηήσαι" νῦν δὲ φοβοῦμαι μὴ διὰ ταύτην 
ὑπὲρ ἄλλων πραγμάτων ἐπιεικῶς εἰρηκώς, περὶ αὐτῆς 

ταύτης χεῖρον τύχω διαλεχθεὶς ἢ περὶ ὧν ἧττόν μοι σπου- ἡ 

᾿ » εἶμαι δ' ὑμᾶς G. D. νυὶς. εἶμαι τ σὸν κίνδυνον] τοῦτον τὸν κώδυνον 

4 τηλικούτοις] τοιούτοις G. D. 
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180 δάσαι προσῆκε. καίτοι δεξαίμην ἄν (εἰρήσεται γὰρ τά- 
ληθές, εἰ καὶ μωρὸς ὁ λόγος ἐστίν) ἤδη τελευτῆσαι τὸν 

βίον ἀξίως εἰπὼν τῆς ὑποθέσεως καὶ πείσας ὑμᾶς τοιαύ- 
τήν νομίζειν τὴν τῶν λόγων μελέτην οἱώπερ ἐστί, μᾶλλον 

ἢ ζῶν 'πολυπλασίω χρόνον ἐφορῶν οὕτως αὐτὴν ὥσπερ 

ι᾿ρογὺν παρ ὑμῖν φερομένην. τῆς μὲν οὖν ἐπιθυμίας οἶδ᾽ ὅτι 
πολὺ καταδεέστερον ἐροῦμεν ὅμως δ᾽ ὅπως ἂν δύνωμαι, 
πειράσομαι διελβθέϊν "τήν τε φύσιν αὐτῆς καὶ τὴν δύναμιν 

ἣν ἔχει, καὶ ποίῳ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὁμοιειδής ἐστι, καὶ 
τί τοὺς συνόντως "ὠφελεέϊ, καὶ ποίας τινὰς ποιούμεθα 

ἡμεῖς τὰς ὑποσχέσεις' οἶμαι γὰρ ὑμᾶς μαθόντας τὴν 
ἀλήθειαν ἄμεινον καὶ γ βουλεύσεσθαι καὶ διωγνώσεσθαι 

191 περὶ αὐτῆς. ἀξιῶ δ᾽ ὑμᾶς, ἢν ἄρα φαίνωμαι λόγους 
διεξιὼν πολὺ τῶν εἰθισμένων λέγεσθαι παρ ὑμῶν ἐξηλλα- 

γμένους, μὴ δυσχεραίνειν ἀλλ᾽ ἔχειν συγγνώμην, ἐνθυ- 
* τ μων ἣν 7 ᾽ 7 — ⸗ 

μουμενους ὁοτι τους περὶ πρωγμώτων ἀνομοίων τοῖς ἀλλοῖς 

ἀγωνιζομένους ἀναγκαὶόν ἐστι καὶ τοῖς λόγοις τοιούτοις 
192 χρῆσθαι περὶ αὐτῶν. ὑπομείναντες οὖν τὸν τρόπον τῶν 

λεγομένων καὶ τὴν παῤῥησίαν, καὶ τὸν " χρόνον ἐάσαντες 
"ἀναλῶσαί με τὸν δεδομένον ταῖς ἀπολογίαις, ὅπως ἂν 

ὑμῶν ἑκάστῳ δοκῇ δίκαιον εἶναι καὶ νόμιμον, οὕτω φέ. 
ρετε τὴν ψῆφον. 

193 Βούλομαι δὲ περὶ τῆς τῶν λόγων παιδείας ὥσπερ οἱ 
γενεαλογοῦντες πρῶτον διελθεῖν πρὸς. ὑμᾶς. "ὁμολογέται 

μ᾿ γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἔκ τε τοῦ σώματος συγκεῖσθαι 

καὶ τῆς ψυχῆς, αὐτοῖν δὲ τούτοιν οὐδὲὶς ἔστιν ὅστις οὐκ 
ἂν φήσειεν ἡγεμονικωτέραν πεφυκέναι τὴν ψυχὴν καὶ 

5. πρλυπλασίω G. ceteri πολὺ Υ βουλεύσεσθαι] βουλεύεσθα, D. 
πλείω. 2 χρόνον} τρόπον ΡΥ. ἃ. ᾿ 

τ ὑμῖν α.}. vulg. ἡμῖν. 8. ἀναλῶσαί με] ἀναλωσαμεν G. 
ἃ τήγ τε} τήν γε pr. G. Ὁ ὁμολογεῖται G.D. vulg. ὁμο- 

ὠφελεῖ Libri ὠφελεῖν. λογεῖτε. 



ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ. 4 

πλέονος ἀξίαν τῆς μὲν γὰρ ἔργον εἶναι “βουλεύσασθα, 
καὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν κοινῶν, τοῦ δὲ σώματος 

194 ὑπηρετῆσαι τὸς ὑπὸ τῆς ψυχῆς γνωσθεῖσιν., οὕτω δὲ 
τούτων ἐχόντων ὁρῶντές τινες τῶν πολὺ πρὸ ἡμῶν γεγονό- 
τῶν περὶ μὲν τῶν ἄλλων πολλὰς τέχνας συνεστηκυίας, 

περὶ δὲ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν οὐδὲν “τοιοῦτο συντετα- 
γμένον, εὑρόντες διττὰς ἐπιμελείας κατέλιπον ἡμῖν, σε 
μὲν τὰ σώματα τὴν παιδοτριβικήν, ἢ ἧς ἡ γυμναστικὴ 

μέρος ἐστί, περὶ δὲ τὰς ψυχὰς τὴν φιλοσοφίαν, περὶ ἧς 

195 ἐγὼ μέλλω ποιεῖσθαι τοὺς λόγους, ἀντιστρόφους καὶ σύ- 
ζυγας καὶ σφίσιν ' αὐταῖς ὁμολογουμένας, δὲ ὧν οἱ προ- 
ἐστῶτες αὐτῶν τάς τε ψυχὰς φρονιμωτέρας καὶ τὰ σώ- 
ματα χρησιμώτερω παρασκευάζουσιν, οὐ πολὺ διαστη- 
σάμενοι τὰς παιδείας ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἀλλὰ παραπλη- 
σίαις χρώμενοι καὶ ταῖς διδασκαλίαις καὶ ταῖς γυμνα- 

τρόσίαις καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιμελείαις. ἐπειδὰν γὰρ λά- 

βωσι μαθητάς, οἱ μὲν παιδοτρίβαι τὰ σχήματα ἑτὰ 

πρὸς τὴν ἀγωνίαν εὑρημένω τοὺς φοιτῶντας διδάσκουσιν, 

οἱ δὲ περὶ τὴν φιλοσοφίαν ὄντες τὰς ἰδέας ἁπάσας, αἷς 
ὁ λόγος τυγχάνει χρώμενος, διεξέρχονται τοῖς μαθηταῖς. 

197 ἐμπείρους δὲ τούτων ποιήσαντες καὶ διακριβώσαντες ἐν 
τούτοις πάλιν γυμνάζουσιν αὐτούς, καὶ πονεῖν ἐβίζουσι, 

καὶ συνείρειν καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἔμαθον ἀναγκάζουσιν, 
ἵγα ταῦτα βεβαιότερον κατάσχωσι καὶ τῶν καιρῶν ἐγ- 

γυτέρω ταῖς δόξαις γένωνται. τῷ μὲν γὰρ εἰδέναι περι- 
λαβεῖν αὐτοὺς οὐχ, οἷόν τ᾽ ἐστίν" ἐπὶ γὰρ ἁπάντων τῶν 

πραγμάτων διαφεύγουσι τὰς ἐπιστήμας, οἱ δὲ μάλιστα 

Σ βουλεύσασθαι καὶ 6.15. νυ]ς. 1 αὐταῖς ἐμιλεγεμένας Τάρε 
βουλεύεσθαι τά. αὐτοῖς ὁμολογουμένους, δε G. D. 

d τοιοῦτο (ἃ. ceteri τοιοῦτον. correeti. 
ς διττὰς] Libri δὲ τάς. 8 τὰ πρὸς} Articulum om. G. 

ΥΟΙ,. 11. Η Ὦ 

ῳ 
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προσέχοντες τὸν νοῦν καὶ δυνάμενοι θεωρεῖν τὸ συμβαῖνον 
108 ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πλειστάκις αὐτῶν τυγχάνουσι. τοῦτον 

- δὲ τὸν τρόπον " ἐπιμελόμεγοι καὶ παιδεύοντες μέχρι μὲν 
τοῦ γενέσθαι βελτίους αὐτοὺς αὑτῶν τοὺς μαθητὰς καὶ 
ἔχειν ἄμεινον τοὺς μὲν τὰς διανοίας τοὺς δὲ τὰς τῶν σωμά- 
τῶν ἕξεις, ἀμφότεροι δύνανται προωγαγ εἶν᾽ ἐκείνην δὲ τὴν 
ἐπιστήμην οὐδέτεροι τυγχάνουσιν ἔχοντες, δὲ ἧς ἂν οἱ μὲν 
ἀθλητὰς οὺς βουληθέϊεν, οἱ δὲ ῥήτορας ἱκανοὺς ποιήσαίεν, 

ἀλλὼ μέρος μὲν ἄν τι συμβάλοιντο, τὸ δ᾽ ὅλον αἱ δυνά- 

μεῖς αὗται παραγίγνονται τος καὶ τῇ φύσει καὶ ταῖς 
199 ἐπιμελείαις διενεγκοῦσιν. Ὁ μὲν οὖν τύπος τῆς φιλοσό- 

φίας τοιοῦτός τίς ἐστιν ἡγοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς "μᾶλλον ἂν 

ἔτι καταμαθεϊν τὴν δύναμιν αὐτῆς, εἰ διέλθοιμι τὰς ὑπο- 
σχέσεις ὥς ποιούμεθα πρὸς τοὺς πλησιάζειν ἡμῶν βουλο- 

200 μένους. λέγομεν γὰρ ὡς δέ τοὺς μέλλοντας διοίσειν ἢ 
περὶ τοὺς. λόγους ἢ περὶ τὰς πράξεις ἢ περὶ τὰς ἄλλας 

— πρῶτον μὲν πρὸς τοῦτο πεφυκέναι καλῶς, * 
ὃ ἂν πτρδηρημένοι τυγχάνωσιν, ἔπειτα παιδευθῆναι καὶ 
λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην, ἥτις ἂν ἥ περὶ ἑκάστου, 7* 

ἐντριβέϊς γενέσθαι καὶ γυμνασθῆναι περὶ τὴν χρείαν καὶ 

τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν" ἐκ τούτων γὰρ ἐν ἁπάσαις ταῖς 
ἐργασίαις τελείους γίγνεσθαι καὶ πολὺ διαφέροντας τῶν 

201 ἄλλων. εἶναι δὲ τούτων " προσῆκον ἑκατέροις, τοῖς τε δὲ- 

δάσκουσι καὶ τόϊς μανθάνουσιν, ἴδιον μὲν τοῖς μὲν εἰσε- 

νέγκασθαι τὴν φύσιν οἵαν δέϊ, τοῖς δὲ δύνασθαι παιδεῦσαι 
Ἂς 7 Ν τὰ * ΄ Ν F * 

τοὺς τοιουτους, κοΙνον ὡμῴοτερων το 7 ἐρι τῆν εμσ. εἰριῶν 

h ἐπιμελόμενοι Ε΄. ceteri ἐπιμε- ** — 
᾿ πρὸς Ὁ] Præpositio melius 

ἦα κι λείου ἐπιστήμαις rec. abesset. 
γρ. G. D. τὸ χρρσῆκον G.D. vulg. προσῆ- 

Κ μᾶλλον ἂν ἔτι G.D. vulg. κεν. 
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γυμνάσιον" " δεῖν γὰρ τοὺς μὲν ἐπιμελῶς ἐπιστατῆσαι 
τοῖς παιδευομένοις, τοὺς “ δ᾽ ἐγκρατῶς ἐμμεῖναι τοῖς προσ- 

Δοταττομένοις. ταῦτω μὲν οὖν ἐστὶν ἃ κατὼ πασῶν λέγο- 
μεν τῶν τεχνῶν" εἰ δὲ δή τις ἀφέμενος τῶν ἄλλων ἔροιτό 
με τί τούτων μεγίστην ἔχει δύναμιν πρὸς τὴν τῶν λόγων 

παιδείαν, ἀποκριναίμην ἂν ὅτι τὸ τῆς φύσεως ἀνυπέρβλη- 
204 τόν ἐστι καὶ πολὺ πάντων διαφέρει" τὸν γὰρ ἔχοντα τὴν 

λ εἷΝ- «- Ν “ * ἂν J 2 μὲν ψυχὴν εὑρεῖν καὶ μαθεῖν καὶ πονῆσαι καὶ μνημονεῦ- 
᾿ ΄ Ν J —* * Ν “Ἢ 7 σαι δυναμένην, τὴν δὲ φωνὴν καὶ τὴν τοῦ στόματος σα- 

φήνειαν τοιαύτην ὥστε μὴ μόνοις ὕτοῖς λεγομένοις ἀλλὰ 
καὶ ταῖς τούτων εὐωρμοστίαις συμπείθειν τοὺς ἀκούοντας, 
ἔτι δὲ τὴν τόλμαν μὴ “τὴν ἀναισχυντίας σημεῖον γιγνο-᾿ 
μένην, ἀλλὼ τὴν μετὰ σωφροσύνης οὕτω παρασκευάζου- 

σάν τὴν Ψψυχὴν ὥστε μηδὲν ἧττον θαῤῥεῖν ἐν δὴ πᾶσι τοῖς 
πολίταις "τοὺς λόγους ποιούμενον ἢ πρὸς αὐτὸν διανοού- 

7 » 8 * νι} ε “Ἢ Ζ —2 

μένον, τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τυχὼν ὁ τοιοῦτος παιδείας μὴ τῆς 

ἀπηκριβωμένης, ἀλλὼ τῆς ἐπιπολαΐου καὶ πᾶσι κοινῆς, 

τοιοῦτος ἂν εἴη ῥήτωρ οἷος οὐκ οἶδ᾽ "εἴ τις τῶν Ἑλλήνων 

404 γέγονε ; καὶ μὴν δὴ κἀκείνους ἴσμεν τοὺς καταδεεστέραν 
μὲν τούτων τὴν φύσιν ἔχοντας, ταῖς δ᾽ ἐμπειρίαις καὶ 

ταῖς ἐπιμελείαις προσέχοντας, ὅτι γίγνονται κρείττους 

οὐ μόνον αὑτῶν ἀλλὰ καὶ τῶν εὖ μὲν πεφυκότων λίαν 

δ᾽ αὑτῶν κατημεληκότων' ὥσθ᾽ ἑκάτερόν τε τούτων δὲει- 
νὸν ἂν καὶ λέγειν καὶ πράττειν ποιήσειεν, ἀμφότερά τε 

γενόμενα περὶ τὸν αὐτὸν "ἀνυπέρβλητον ἃ ἂν τοῖς ἄλλοις 

205 ἀποτελέσειεν. περὶ μὲν οὖν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἐμπει- 
ρίας ταῦτα γιγνώσκω" περὶ δὲ τῆς παιδείας οὐκ ἔχω 

Ἀ δεῖν γὰρ (ἃ. δεῖ γὰρ correctus ἡ ποὺς λόγους G. D. vuls λόγους. 
D. cum vulg. ὃ εἴ τις τῶν pr. G. D. νυὶς. εἴ 

F δ᾽ ἐγκρατῶς]. δὲ κρατὸς pr. ἃ. τις ἄλλος τῶν. 
Ρ τοῖς λεγομένοις] om. pr. G. D. — ἐπιμελείαις αἷς 6. Ὁ). 
4 τὴν ἀναισχυντίας G. D. vulg. ἃ ἀγυπέρβλητον ἄν τοῖς G.D. 

τῆς ἀναισχυντίας. vulg. om. particulam. 
Η ἢ 2 
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τοιοῦτον λόγον εἰπεῖν, οὔτε παρομοίαν οὔτε παραπλησίαν 
ἔχει τούτοις τὴν δύναμιν. εἰ γάρ τις διακούσειεν ἅπαντα 
τὼ περὶ τοὺς λόγους καὶ διακριβωθείη μᾶλλον τῶν ἄλ- 
λῶν, λόγων μὲν ποιητὴς τυχὸν ἂν χαριέστερος γένοιτο τῶν 
πολλῶν, εἰς ὄχλον δὲ καταστὰς τούτου μόνον ἀποστερη- 

χοδθείς, τοῦ τολμῶν, οὐδ᾽ ἂν φθέγξασθαι δυνηθείη. Καὶ 

207 

208 

209 

μηδεὶς οἰέσθω με πρὸς μὲν ὑμᾶς συστέλλειν τὴν ὑπόσχε- 
σιν, ἐπειδὰν δὲ διαλέγωμαι πρὸς τοὺς συνεϊνωί μοι βου- 
λομένους, ἅπασαν ὑπ᾽ ἐμαυτῷ ποιέϊσθαι τὴν δύναμιν" 
φιύγων γὰρ τὰς τοιαύτας αἰτίας, ὅτ ἠρχόμην περὶ ταύ- 
* εἶναι τὴν πραγματείαν, λόγον διέδωκα γρώψας ἐ εν 

᾿ᾧ φανήσομαι τοῖς τε μείζους ποιουμένοις τὰς —— 

ἐπιτιμῶν καὶ τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην ἀποφαινόμενος. ὡ μὲν 

οὖν κατηγορῶ τῶν ἄλλων παραλείψω" καὶ γάρ ἐστι 

πλείω τοῦ καιροῦ τοῦ παρόντος᾽ ἃ δ᾽ αὐτὸς ἀποφαίνο- 
μαι, πειράσομαι διελθεῖν ὑμῶν. ἄρχομαι δ᾽ ἐνθένδε ποθέν 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤᾺ ΣΟΦΙΣΤΩΝ. 
Εἰ δὲ δεῖ μὴ μόνον κατηγορεῖν τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμαυ- 

τοῦ δηλῶσαι διάνοιαν (δ. 16.) 
[μέχρ: τοῦ] 

καϑ᾽ ὃ δ᾽ ἂν ἐλλειφθῇ τι τῶν εἰρημένων, ἀνάγκη ταύτῃ χεῖρον δια- 

χεῖσθαι τοὺς πλησιάζοντας. 6. 1.) 

Ταῦτω κομιψνοτέρως μὲν πέφρασται, τῶν ἔμπροσθεν 

εἰρημένων, βούλεται δὲ ταὐτὰ δηλοῦν ἐκείνοις. ὃ χρὴ μέ- 
γιστον ὑμὶν γενέσθαι τεκμήριον τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας" οὐ 

γάρ, ὅτε μὲν ἥν νεώτερος, ἀλαζονευόμενος φαίνομαι καὶ. 

μεγάλας τὰς ὑποσχέσεις ποιούμενος, ἐπειδὴ δ᾽ ἀπολέ-- 
λαυκα τοῦ πράγματος καὶ πρεσβύτερος γέγονα, τηνι- 

καῦτα ταπεινὴν ποιῶ τὴν φιλοσοφίαν, ἀλλὼ τοῖς αὐτοῖς 

λόγοις χρώμενος ἀκμάζων καὶ παυόμενος "αὐτῆς, καὶ 
θαῤῥῶν καὶ κινδυνεύων, καὶ πρὸς τοὺς βουλομένους πλη- 

x αὐτῆς] Fortasse legendum ἀκμῆς... 
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σιάζειν καὶ πρὸς τοὺς μέλλοντας περὶ ̓ μῶ τὴν ψῆφον 
οἴσειν [' διατελῶ], ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄν τις ἀληθέστε- 

ρος "ἢ δικωιότερος περὶ αὐτὴν ἐπιδειχβείη γεγενημένος. 
210 Ταῦτα μὲν οὖν ἐκείνοις προσκείσθω τόϊς πρότερον περὶ 

ἡμῶν εἰρημένοις" οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι τοὺς δυσκόλως διακει- 
μένους οὐδέν πω τῶν εἰρημένων ἱκανόν ἐστιν ἀπαλλάξαι 
τῆς διανοίας ταύτης, ἀλλὰ πολλῶν ἔτι, δέονται λόγων 
καὶ παντοδαπῶν, εἰ μέλλουσιν ἑτέραν μεταλήψεσθαι 

411 δόξαν ἀνθ᾽ ἧς νῦν τυγχάνουσιν ἔχοντες. A μήδ᾽ ἡμᾶς 
προωπειπεῖν διδάσκοντας καὶ λέγοντας, ἐξ ὧν δυοῖν "θά- 
τερον ἢ μεταστήσομεν., * γνώμας αὐτῶν, ἢ τὰς βλα- 

σφημίας καὶ κατηγορίας " αἷς χρῶνται. “καθ᾽ ἡμῶν. ἐξε-" 
λέγξομεν ψευδεῖς οὔσας. εἰσὶ δὲ διτταῖϊ λέγουσι γὰρ οἱ 

μὲν ὡς ἔστιν ἡ περὶ τοὺς σοφιστὰς — φλυαρία 
καὶ —“ οὐδεμία γὰρ εὕρηται παιδεία τοιαύτη 
δὲ ἧς γένοιτό ὅτις ἂν ἢ περὶ τοὺς λόγους δεινότερος ἢ η τοὶ 

τὰς πράξεις φρονιμώτερος, ἀλλ᾽ οἱ προέχοντες ἐν τούτοις 
Διχτῇ φύσει τῶν ἄλλων διαφέρουσιν" οἱ δὲ δεινοτέρους μὲν 

ὁμολογοῦσιν εἶναι τοὺς περὶ τὴν μελέτην ταύτην ὄντας, 

οὐ μὴν ἀλλὼ διαφθείρεσθαι “ καὶ γίγνεσθαι: χείρους" ἐπει- 
δὰν γὰρ λάβωσι δύναμιν, τοὺς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν. 
ὡς οὖν οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς οὐδέτεροι τούτων λέγουσι, 

4138 πολλὰς ἐλπίδας ἔ; ἔχω πᾶσι φανερὸν ποιήσειν, πρῶτον δ᾽ 

ἐνθυμήθητε "ἢ τῶν φλυαρίαν φασκόντων εἶναι τὴν παι- 
δείαν, ὡς αὐτοὶ λίαν καταφανῶς ληροῦσι. δὲασύρουσι 

μὲν γὰρ αὐτὴν ὡς οὐδὲν ὠφελεῖν δυναμένην ἀλλ᾽ ἀπάτην 

Υ [διατελῶ] om. pr ἃ. 49 νῦν χρῶνται. 
omisso ποιῷ ᾧ. 200. mutandum ς καθ τἀφ᾽, ni fallor, pr. G. 
ἴῃ ποιῶν. ὠ τις ἄν ἢ] τις ἢ ΕΑ. 

5 ἢ δικαιότερος) οἴ. pr. G. 5 καὶ γίγνεσθαι χείρους] Ηδὸδ 
" θάτερον ἢ 6... ναὶρ. θάτερον correctore habet G. loco non- 

ποιήσουσιν ἤἥ. nisi sex litterarum capace. 
Ὁ αἷς χρῶνται α.Ὦ. rulg. αἷς 

“ἢ 3 
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καὶ φενακισμὸν οὖσαν, ἀξιοῦσι δὲ τοὺς συνόντας ἡμῖν 
414 εὐθὺς μὲν προσελθόντας διωφέρειν αὐτοὺς αὐτῶν, ὀλίγας 

δ᾽ ἡμέρας συνδιωτρίψναντας σοφωτέρους ἐν τοῖς λόγοις 
καὶ κρείττους φαίνεσθαι τῶν καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ ταῖς 
ἐμπειρίαις ἱπροεχόντων, ἐνιαυτὸν δὲ " μόνον παραμείναντας 
ῥήτορας ἅπαντας ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τελέους καὶ μηδὲν 
φαυλοτέρους τοὺς ἀμελέϊς τῶν πονεῖν ἐθελόντων μηδὲ τοὺς 

215 ἀφυέϊς τῶν τὰς ψυχὼς ἀνδρικὰς ἐχόντων. καὶ ταῦτα 
προστάττουσιν οὔθ᾽ ἡμῶν ἀκηκοότες τοιαύτας ποιουμένων 
τὰς ὑποσχέσεις, οὔτ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις τέχγαις καὶ παν-᾿ 

δείαις οὐδὲν ἑωρωκότες " τούτων συμβαῖνον, ἀλλὼ μόλις 

μὲν ἡμῖν τὰς ἐπιστήμας παραγιγνομένας, οὐχ, ὁμοίως 
δ᾽ ἀλλήλοις ὅ τι ἂν μάθωμεν ἐξεργαζομένους, ἀλλὰ δύο 
μὲν ἢ τρεῖς εξ ἁπάντων τῶν διδασκαλείων ἀγωνιστὰς 
γιγνομένους, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐξ αὐτῶν ἰδιώτως ἀπαλ- 

ιδλαττομένους. καί τοι πῶς οὐκ ἄφρονας εἶναι χρὴ νομί- 
ζειν τοὺς τὰς ' δυνάμεις " τὰς ἐν ταῖς ὁμολογουμέναις 
τῶν τεχνῶν οὐκ ἐνούσας, ταύτας ἀπαιτέϊν τολμῶντας 

παρὼ ταύτης ἣν οὐκ εἶναι φασὶ, καὶ πλείους τὰς ὥφε- 
λείας ἀξιοῦντας γίγνεσθαι παρὰ τῆς ἀπιστουμένης ὑφ᾽ 

217 αὑτῶν ἢ παρὼ τῶν ἀκριβῶς εὑρῆσθαι δοκουσῶν ; χρὴ δὲ 
τοὺς νοῦν ἔχοντας οὐκ ἀνωμάλως ποιέσθαι τὰς κρίσεις 
περὶ τῶν ὁμοίων πραγμάτων, οὐδ᾽ ἀποδοκιμάζειν ᾿ τὴν 
σαιδείων τὴν ταὐτὰ ταῖς πλείσταις τῶν τεχνῶν ἀπεργα- 

ζομένην. τίς. γὰρ οὐκ οἶδεν 'ὑμῶν πολλοὺς " τῶν ὑπὸ τόϊς 
σοφισταῖς γενομένων οὐ φενωκισθέντας οὐδ᾽ οὕτω δὲωτε- 

οιϑβθέντας ὡς οὗτοι λέγουσιν, ἀλλὼ τοὺς μὲν αὐτῶν ἱκανοὺς 

ἀξ προεχόντων GD. vulg. πρόσε-ς G.D. 
χόντων. Κ᾿ τὰς ἐν 6.}). vulg. ἐν. 
S μόνον] vulg. om. 1 ὑμῶν G. D. vulg. ἡμῶν. 

Β τούτων G. D. vulg. τοῦτο. m τῶν ὑπὸ G. D. vulg. ὑπό. 
1 δυγαστείας]} δυνάμεις rec. γρ. 
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ἀγωνιστὰς ἀποτελεσθέντως, " τοὺς δὲ παιδεύειν ἑτέρους δὺ- 
γηβέντας, ὅσοι δ᾽ αὐτῶν ἰδιωτεύειν ἐβουλήθησαν, ἔν τε ταῖς 

ὁμιλίαις -χιαριεστέρους ὄντως ἢ πρότερον ἦσαν, τῶν τε λό- 
γῶν κριτὰς καὶ συμβούλους ἀκριβεστέρους τῶν πλείστων 
γεγενημένους ; J ὥστε πῶς χρὴ τῆς τοιαύτης διατριβης 
καταφρονεῖν τῆς τοὺς κεχρημένους αὐτῇ τοιούτους — 

αιοσκευάζειν δυναμένης ; ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε πάντες ἂν 
ὁμολογήσαιεν, ὅτι τούτους τεχγικωτάτους εἶναι νομίζομεν 

ἀπὸ πασῶν τῶν τεχνῶν καὶ χειρουργιῶν, οἵτινες ἂν τοὺς 
μαθητὰς ὡς οἷόν θ᾽ ὁμοιοτάτους ἐργάτας ἀλλήλοις ἀπο- 
δείξωσι. τῇ τοίνυν φιλοσοφία, φανήσεται καὶ τοῦτο συμ- 

2λοβεβηκός. ὅσοι γὰρ ἡγεμόνος ἔτυχον ἀληθινοῦ καὶ νοῦν 
ἔχοντος, εὑρεθέϊεν ἂν ἐν τοὺς λόγοις οὕτως ὁμοίαν τὴν δύ- 
γωμιν ἔχοντες ὥστε πᾶσι εἶναι φανερὸν ὅτι τῆς αὐτῆς 

— μετεσχήκασι. καί τοι μηδενὸς. ἔθους αὐτοὺς 
ἐγγενομένου “ κοινοῦ μηδὲ διατριβῆς τεχνικῆς ὑπαρξάσης 
οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν εἰς τὴν ὁμοιότητα ταύτην κατέστησαν. 

αι ἔτι τοίνυν ὑμῶν αὐτῶν οὐδεὶς ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν εἰπεῖν 
ἔχοι πολλοὺς τῶν συμπαιδευθέντων, οἰ παῖδες μὲν ὄντες 
ἀμαθέστατοι τῶν ἡλικιωτῶν ἔδοξαν εἶναι, πρεσβύτεροι δὲ 
“γενόμενοι πλέον διήνεγκαν πρὸς τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν 

222 ν αὐτῶν τούτων ὧν παῖδες ὄντες ἀπελείφθησαν. ὅθεν 

μάλιστ᾽ ἄν τις γνοίη τὴν ἐπιμέλειαν ὅσην ἔχει δυναμιν" 
δῆλον γὰρ ὅτι τότε μὲν ἅπαντες τοιαύταις ἐχρῶντο ταῖς 
«διανοίαις οἵας περ ἐξ ἀρχῆς ἔφυσαν ἔχοντες, ἄνδρες δὲ 
γενόμενοι τούτων διήνεγκαν καὶ μετήλλαξαν τὴν φρόνησιν 
“τῷ τοὺς μὲν ἐκκεχυμένως ζὴν καὶ ῥαθύμως, τοὺς δὲ τοῖς 

423τε πράγμασι καὶ σφίσιν αὐτοῖς προσέχειν τὸν νοῦν. ὅπου 

ἐμάν ἡ ων. ἢ οκω Ο. ὡὠωβ ρρικοοῖμιΟ. 
θέντας] om. D. cum vulg. 

uh 4 



4) ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. xV. 

δὲ καὶ διὰ τὰς αὐτῶν ἐπιμέλειας γίγνονταί τινες βελ- 

τίους, πῶς οὐκ ἂν οὗτοι λαβόντες ἐπιστάτην καὶ πρεσ- 

βύτερον καὶ πολλῶν πρωγμάτων ἔμπειρον, καὶ τὰ μὲν 
παρειληφότα, τὰ δ᾽ “αὐτὸν εὑρηκότα, πολὺ ἂν ᾿ἐπὶ 

224 πλέϊον καὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων διήνεγκαν; οὐ 

μόνον δ᾽ ἐκ τούτων, ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν εἰκότως ἂν 

ἅπαντες τὴν ἄγνοιαν θαυμάσειαν τῶν τολμώντων οὕτως 
εἰκῇ καταφρονεῖν τῆς φιλοσοφίας, πρῶτον μὲν εἰ πάσας 
τὰς πράξεις καὶ τὰς τέχνας εἰδότες ταῖς μελέταις καὶ 
ταῖς φιλοπονίαις ἁλισκομένας πρὸς τὴν τῆς φρονήσεως 

225 ἄσκησιν ταῦτα μηδεμίαν ἡγοῦνται δύναμιν ἔχειν, ἔπειτ᾽ 

εἰ τῶν μὲν σωμάτων μηδὲν οὕτως ἂν φήσαιεν εἶναι φαῦ- 
λον, ὅ τι γυμνασϑὲν καὶ πονήσαν οὐκ ἂν εἴη βέλτιον, τὰς 

δὲ ψυχὰς τὰς ἄμεινον πεφυκυίας τῶν σωμάτων μηδὲν 

ἂν "νομίζουσι γενέσθαι σπουδαιοτέρας παιδευθείσας καὶ 
χαδτυχούσας τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας" ἔτι δ᾽ εἰ περὶ 

τοὺς ἵππους καὶ τοὺς κύνας καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ζώων 
ὁρῶντες τέχνας ἔχοντάς τινῶς, αἷς τὰ μὲν ἀνδρειότερωα τὰ 

δὲ πραότερα τὰ δὲ φρονιμώτερα ποιοῦσι, περὶ τὴν τῶν 

ἀνθρώπων φύσιν μηδεμίαν οἴονται τοιαύτην εὑρῆσθαι παι- 

δείαν, ἥτις ἂν αὐτοὺς ἐπί τι τούτων ὧν περ καὶ τὰ θηρία 

227 δυνηθείη προαγαγεῖν, ἀλλὼ τοσαύτην ἁπάντων ἡμῶν ἀτυ- 

χίαν κατεγνώκασιν, ὥσθ᾽ ὁμολογήσειαν μὲν ἂν ταῖς 
ἡμετέραις δὶανοίαις ἕκαστον τῶν ὄντων βέλτιον γίγνεσθαι 
καὶ χρησιμώτερον, αὐτοὺς δ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἔχοντας τὴν φρό- 

γησιν ταύτην, ἡ πάντα πλέονος ἄξια ποιοῦμεν, τολμῶσι 
λέγειν ὡς οὐδὲν ἂν ἀλλήλους πρὸς ἐπιείκειαν εὐεργετή- 

οοϑσαίμεν. ὃ δὲ πάντων δεινότατον, ὅτι καθ᾽ ἕκαστον τὸν 
Ρ τὰς---ἐπιμελείας G. D. vulg. τ᾿ ἐπὶ α.}. vulg. ἔτι. 

τὴν---ἐπιμέλειαν 5. γομίζουσι 6.1). vulg. νομί- 
— αὐτὸν] —⏑ αὐτῶν, ζω τὸν 
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ἐνιαυτὸν θεωροῦντες ἐν τοῖς θαύμασι τοὺς μὲν λέοντας, πρώ- 
ὄτερον διωκειμένους πρὸς τοὺς θερωπεύοντας ἢ τῶν ἀνθρώ- 
πῶν ἔνιοι πρὸς τοὺς εὖ ποιοῦντας, τὰς δ᾽ ἄρκτους ὑκαλιν- 

420 δουμένας καὶ παλαιούσας καὶ μιμουμένας τὰς ἡμετέρας 

ἐπιστήμας, οὐδ᾽ ἐκ τούτων δύνανται γνῶναι τὴν παιδείαν 
καὶ τὴν ἐπιμέλειαν ὅσην ἔχει δύναμιν, οὐδ᾽ ὅτι ταῦτα 
πολὺ ἂν θᾶττον τὴν ἡμετέραν φύσιν ἢ τὴν ἐκείνων ὠφελή- 

σειεν' ὥστ᾽ ἀπορῶ "πότερον ἄν τις δικαιότερον θαυμάσειε 
τὰς πραότητως τὰς τὸς χαλεπωτάτοις τῶν θηρίων ἐγγι- 
γνομένας ἢ τὰς ἀγριότητας τὰς ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν 

"τοιούτων ἀνθρώπων ἐνούσας. ΄ 
2390 Ἔχοι δ᾽ ἄν τις πλείω περὶ τούτων εἰπεῖν" ἀλλὰ γὰρ 

ἣν πολλὼ λίαν λέγω περὶ τῶν παρὼ τοῖς πλείστοις ὁμο- 
λογουμένων, δέδοικα. μὴ περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων ἀπο- 
ρεῖν δύξω. παυσάμενος οὖν τούτων ἐπ᾽ ἐκείνους τρέψομαι 
Στοὺς οὐ καταφρονοῦντας μὲν τῆς φιλοσοφίας, πολὺ δὲ 

** κατηγορδύντας αὐτῆς, καὶ μεταφέροντας. τὰς 

πονηρίως "τὰς τῶν φασκόντων μὲν εἶναι σοφιστῶν ἄλλο 

δὲ τι πραττόντων ἐπὶ τοὺς οὐδὲν τῶν αὐτῶν ἐκείνοις ἐπι- 
431 τηδεύοντας. ἐγὼ δ᾽ οὐχ ὑπὲρ ἁπάντων τῶν προσποιουμέ- 

νων δύνασθαι παιδεύειν ποιοῦμαι τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
τῶν δικαίως τὴν δόξαν ταύτην ἐχόντων. οἴμαι δὲ σαφῶς 

ἐπιδείξειν τοὺς κατηγοροῦντας ἡμῶν πολὺ τῆς ἀληθείας 
διημαρτηκότας, ἥν περ ἐθελήσητε διὰ τέλους ἀκοῦσαι τῶν 
λεγομένων. 

232 Πρῶτον μὲν οὖν ὁρίσασθαι δὲϊ τίνων ὀρεγόμενοι καὶ 

τίνος τυχεῖν βουλόμενοι τολμῶσί τινες ἀδικεῖν ἣν γὰρ 

ταῦτω καλῶς περιλάβωμεν, ἄμεινον γνώσεσθε τὰς αἰτίας 

ἡ καλινδουμένας Prima syllaba Υ τοὺς οὐ καταφρονοῦντας α.Ὦ. 
correeta est in G. vulg. τοὺς καταφρονοῦντας. 

u πότερον} ποτέρου G. 5 τὰς τῶν α. D. vulg. τῶν. 
Χ τοιούτων} οἵη. pr. G. 
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τὰς καθ᾿ ἡμῶν λεγομένας, εἴτ᾽ ἀληθέϊς εἰσὶν εἴτε ψευ- 
δέϊς. ἐγὼ μὲν οὖν ἡδονῆς ἢ κέρδους ἢ τιμῆς ἕνεκα φημὶ 

"πάντας πάντα πράττειν" ἔξω γὰρ τούτων οὐδεμίαν 
233 ἐπιθυμίαν ὁ ὁρῶ τοῖς ἀνθρώποις ἐ ἐγγιγνομένην. εἰ δ τ 

οὕτως ἔχει, λοιπόν ἐστι —“ τί τούτων ἂν ἡμῶν 

γίγνοιτο διαφθείρουσι τοὺς γεωτέρους. " πότερ ἂν ἡσθείημεν 
ὁρῶντες ἢ καὶ πυνθανόμενοι πονηροὺς αὐτοὺς ὄντας καὶ 

δοκοῦντας τὸῖς συμπολιτευομένοις ; καὶ τίς οὕτως ἐστὶν 

ἀναίσθητος ὅστις οὐκ ἂν ἀλγήσειε τοιαύτης διαβολῆς 
“34 περὶ αὐτὸν γιγνομένης ; ἀλλὼ μὴν οὐδ᾽ ἂν “ θαυμασθεῖμεν 

οὐδὲ τιμῆς μεγάλης τύχοιμεν τοιούτους τοὺς "συνόντας 
ἀποπέμποντες, ἀλλὼ πολὺ ἂν μᾶλλον “καταφρονηθέϊμεν 
καὶ μισηθεῖμεν τῶν ταῖς ἄλλαις πονηρίωις ἐνόχων ὄντων. 
καὶ μὴν οὐδ᾽ εἰ ταῦτα παρίδοιμεν, χρήματα πλέϊστ᾽ ἂν 

“35λάβοιμεν οὕτω παιδείας προεστῶτες. οἶμαι γὰρ δήπου 
τοῦτό γε πάντας γιγνώσκειν, ὅτι σοφιστῇ μισθὸς κάλλι- 

στός ἐστι καὶ μέγιστος, ἥν τῶν μαθητῶν τινὲς καλοὶ 
κἀγαθοὶ καὶ φρόνιμοοι γένωνται καὶ παρὼ τοῖς πολίταις 

εὐδοκιμοῦντες" οἱ μὲν γὰρ τοιοῦτοι πολλοὺς — 
τῆς παιδείας εἰς ἐπιθυμίαν καθιστᾶσιν, οἱ δὲ πονηροὶ καὶ 

τοὺς “πρότερον συνέϊναι διανοουμένους ἃ ἀποτρέπουσιν." ὥστε 
τίς ἂν ἐν τούτοις τὸ κρεῖττον ἀγνοήσειεν, οὕτως μεγάλην 

τὴν διαφορὰν τῶν πραγμάτων ἐχόντων ; 
236. Ἴσως οὖν ἄν τις πρὸς ταῦτα τολμήσειεν εἰπεῖν ὡς 

πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων διὼ τὰς ἀκρασίας οὐκ ἐμμένουσι 

τὸς “λογισμόϊς, ἀλλ᾽ ἀμελήσαντες τοῦ συμφέροντος ἐπὶ 
τὰς ἡδονὰς ὁρμῶσιν. ἐγὼ δ᾽ ὁμολογῶ καὶ τῶν ἄλλων 

τὰ 1: εἶμεν καὶ μισήδεῆμεν 
τας. . G. D. νυῖρ.  καταφρονηθείημεν καὶ 

Ὁ πότερ᾽ G. Ὁ. vulg. πότερον. μισηθείημεν. Sed hæc καὶ μισηθεῖς- 
ς θαυμασθεῖμεν α. ceteri θαυ- μεν ἃ rec. manu habet G. 

μασθείημεν. e λογισμοῖς} λόγοις pr. G. 

οὖν , : 
“8 φάντας πάντα G. D. vulg. πάν- 
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πολλοὺς καὶ τῶν προσποιουμένων εἶναι σοφιστῶν ἔχειν 
437 τινὰς τὴν φύσιν ταύτην, ᾿ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ τῶν τοιούτων 

οὐδείς ἐστιν οὕτως ἀκρατὴς ὅστις ἂν δέξαιτο καὶ τοὺς 
μαθητὰς εἶναι τοιούτους" τῶν μὲν γὰρ ἡδονῶν τῶν διὰ τὴν 
ὁ ἀκρασίαν ἐκείνοις συμβαινουσῶν οὐκ ἂν δύναιτο μετα- 
σχεῖν, τῆς δὲ δόξης τῆς διὰ τὴν πονηρίαν γιγνομένης αὐ- 
τὸς ἂν τὸ πλεῖστον μέρος ἀπολαύσειεν. ἔπειτα τίνας ἂν 

καὶ διωφθείραιεν, καὶ τοὺς πῶς διακειμένους λάβοιεν ἂν 

238 μαθητάς ; ἄξιον γὰρ καὶ ταῦτα διελθεῖν. πότερον τοὺς 

ἤδη κακοήθεις ὄντας καὶ πονηρούς ; καὶ " τίς ἄν, ἃ παρὰ 
τῆς αὐτοῦ φύσεως ἐπίσταται, ταῦτα παρ᾽ ἑτέρου μανθά- 

νειν ἐπιχειρήσειεν; ἀλλὼ τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ, χρηστῶν 

ἐπιτηδευμάτων ἐπιθυμοῦντας; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς τῶν τοι- 
ούτων, τὸς κακόν τι ων ἢ πράττουσι διαλεχθῆναι 
τολμήσειεν. 

4890 Ἡδέως δ᾽ ἂν κἀκεῖνο * παρὼ τῶν χαλεπῶς 

ἐχόντων πρὸς ἡμᾶς, τίνα ποτὲ γνώμην ἔχουσι περὶ τῶν 
—— üü τῶν. ἄλλων τόπων δεῦρο 
πλεόντων ἰὼς ἡμᾶς, ἵνα παιδευθῶσι. πότερον αὐτοὺς 

τ ἸΑλλ᾽ ὅμως 1-- γνώμην ἔχουσι 
περὶ τῶν]. ἀλλὰ γὰρ οὐ δίκαιον διὰ 
τοὺς ἀκρατεῖς καὶ πονηροὺς διαβάλ- 
λεσθαι καὶ τοὺς καλῶς τῇ φιλοσοφίᾳ 

εὐδὲ γὰρ εἴ τινες τῶν πο- 
λιτῶν συκοφάνται καὶ κακοπράγμονες 

τέροις ἢ) ἕνεκα δυλβῆω, ἀλλὰ τοὺς 

μὲν ἀλαζονείας, τοὺς δὲ παιδείας με- 
τασχεῖν βουλομένους. πρὸς δὲ τούτοις 
ἴδωιτ᾽ ἂν τοὺς μὲν δικαίως ἄν μισης- 
θέντας ἐν ̓ς ται ταῖς Ἑλληνίσι 
πόλεσιν ἐνοχλοῦντας καὶ ζητοῦντας 
οὕς τινας ἐξαπατήσουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς 
ἀληθεστέρους καὶ σπουδαιοτέρους ἐξ 
ἀράρη τῶ μδῶν δῆς οὐ, ἌΧ 

"δὺς περὶ ἑκάστου διαγινώσκειν. τούτου. ὀντας. περὶ ὧν ἂν ἡδέως Δυσιμάχου 
δ᾽ ἕνεκα καὶ τοὺς λόγους ὑμῖν προαν- 
᾿ἔγνων καὶ τοὺς πλησιάᾶσαντάς μοι 
διῆλθον, βουλόμενος ὅσον — 
ἀλλήλων. εὑρήσετε γὰρ οὐδὲν τῶν αὐ- 
τῶν ἡμῶν (ἡμᾶς ὃ) οὔτ᾽ ἐπιτηδεύοντας 
οὔτε λέγοντας οὔτ᾽ ἀσκοῦντας οὔθ᾽ 
ὑπισχνουμένους. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς πλη- 
σιάζοντας τῶν αὐτῶν ἑκατέρων (ἑκα- 

πυθοίμην τίνα ποτὲ γνώμην εἶχε “ερὶ 
"τῶν Ὑ΄ teste Mustoxyda. 

ἐ»τετδύναιντο. 

Ἀ τὶς ἂν 4] τις ἄν α.Ὁ. vulg. 
τίς ἅ. 

ἱ ὡς ἡμᾶς} om. pr. G. 



476 ΓΣΟΚΡΑΤΟΥΣ On. ΧΥ. 

οἴονται σπανίζοντας ἐκέϊ πονηρῶν ἀνθρώπων ἐνθάδε ποι- 
240 ἔσθαι τὴν πορείαν; ἀλλὰ πανταχοῦ πολλὴν ἀφθονίαν 

εὕροι τις ἂν τῶν συμπονηρεύεσθα: καὶ συνεξαμαρτάνειν 
βουλομένων. ἀλλ᾽ ἵνα κακοπράγμονες καὶ συκοφάνται 
γένωνται, πολλὰ χρήματα τελέσαντες ; ἀλλὰ πρῶτον 
8* ε ͵ Ν ΄ ἂς 8 Ψ —* 2 μὲν οἱ ταύτην ἔχοντες τὴν γνώμην πολὺ ἂν ἥδιον τὰ τῶν 
ἄλλων λάβοιεν ἢ δόϊεν ἑτέροις ὁτιοῦν τῶν σφετέρων αὐτῶν' 

2441 ἔτι δὲ " τίνες ἂν ὑπὲρ πονηρίας ἀργύριον ἀνωλώσαιεν, ἐξὸν 

αὐτοῖς μηδὲν δαπανηθεῖσιν εἶναι τούτοις, ὁπόταν βουλη- 

βῶσιν, οὐ γὰρ μαθεῖν, ἀλλ᾽ ἐπιχειρήσαι μόνον δέ τοῖς 

τοιούτοις τῶν ἔργων. ἀλλὰ δῆλον ὅτι καὶ πλέουσι καὶ 

χρήματα διδόασι καὶ πάντα ποιοῦσι νομίζοντες αὐτοί τε 
βελτίους γενήσεσθαι καὶ τοὺς ἐνθάδε παιδεύοντας πολὺ 

242 φρονιμωτέρους εἶναι τῶν παρὰ σφίσιν αὐτοῖς" ἐφ᾽ ἐἧς 
ἄξιον ἦν ἅπαντας τοὺς πολίτας φιλοτιμεῖσθαι, καὶ περὶ 
πολλοῦ ποιεῖσθαι τοὺς αἰτίους τῇ πόλει τῆς δόξης ταύτης 
1 ΄ 3 Ν 2 “ ; Ἁ ᾽ 7 "' γενομένους. ἀλλὼ γὼρ οὕτω τινὲς ἀγνωμόνως ἔχουσιν 
* ᾿΄ ἈΝ ῳ Ν Ν * * ᾽ ΄ Ν Ν ὥστ᾽ εἰδότες καὶ τοὺς ξένους τοὺς ἀφικνουμένους καὶ τοὺς 

» ** 7 » δὰ Ν 3 ΄ 

προεστῶτας τῆς παιδείως οὐδὲν κακὸν ἐπιτηδεύοντας, 
ἀλλ᾽ ἀπραγμονεστάτους μὲν " ὄντας τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ 
πλείστην ἡσυχίαν ἄγοντας, προσέχοντας δὲ τὸν νοῦν σφίσιν 

αὐτοῖς καὶ τὰς συνουσίας μετ᾽ ἀλλήλων ποιουμένους, ἔτι 
443 δὲ τὰ καθ᾽ ἡμέραν εὐτελέστατα καὶ κοσμιώτατα ζῶντας, 

καὶ τῶν λόγων ἐπιθυμοῦντας οὐ τῶν ἐπὶ τοῖς ἰδίοις συμν- 

βολαίοις λεγομένων οὐδὲ τῶν λυπούντων τινάς, ἀλλὰ τῶν 

πώρὼ πᾶσιν ἀνθρώποις εὐδοκιμούντων, ὅμως τολμῶσι βλα- 
σφημεῖν περὶ αὐτῶν, καὶ λέγειν ὡς ταύτην ποιοῦνται τὴν 

΄ τὰ ΓΑ. -“-»" 5 “ὝὟ * νΝ ͵΄ » 

μελέτην, ἵν᾿ ἐν τόῖς ἀγῶσι παρὰ τὸ δίκαιον πλεονεκτῶσι. 

Κ τίνες ἂν ὑπὲρ G. D. vulg. τίνες μένης. 
ὑπέρ. τῷ ὄντας τῶν ἐν} ὄντων ἐν pr. G. 

i γενομένους G.D. vulg. γενο- vulg. ὄντας ἐν. 
“ἀῶ νὼ.» .. .. 
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244. καί τοι τίνες ἂν ἀδικίαν καὶ κακίαν ἀσκοῦντες σωφρο- 
νέστερον τῶν ἄλλων ζῆν ἐθελήσαιεν ; τίνας δὲ πώποθ᾽ ἑω- 

ρώκασιν οἱ ταῦτα λέγοντες ἀναβαλλομένους καὶ "θησαυ- 

ριζομένους τὰς πονηρίας, ἀλλ᾽ οὐκ εὐβὺς τῇ φύσει τῇ 
παρούση χρωμένους ν 

245 Χωρὶς δὲ τούτων, " εἴπερ ἡ περὶ τοὺς λόγους δεινότης 
ποιέ! τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν, προσῆκεν ἅπαντας 

τοὺς δυνωμένους εἰπεῖν πολυπρώγμονας καὶ συκοφάντας 
εἶναι" τὸ γὰρ αἴτιον ἐν ἅπασι τοῦτο πέφυκεν ἐνεργάζε- 

χ4όσθαι. γὺν δ᾽ εὑρήσετε καὶ τῶν ἐν τῷ παρόντι πολιτευομέ- 
νῶν καὶ τῶν νεωστὶ τετελευτηκότων τοὺς πλείστην ἐπιμέ- 
λείαν τῶν λόγων ποιουμένους βελτίστους ὄντας τῶν ἐπὶ 
τὸ βημα παριόντων, ἔτι δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς ἀρίστους 
ῥήτορας καὶ μεγίστην δόξαν λαβόντας πλείστων ἀγαθῶν 

αἰτίους τῇ πόλει γεγενημένους, ἀρξαμένους ἀπὸ Σόλωνος. 
247 ἐκεῖνός τε γὰρ προστάτης τοῦ δήμου καταστὰς οὕτως 

ἐνομοθέτησε καὶ τὰ πράγματα Ρδιέταξε καὶ καὶ τὴν πόλιν 
κατεσκεύασεν, ὥστ᾽ ἔτι καὶ νὺν Ἰώγαπᾶσθα: τὴν δὲοίκη- 

248 σιν τὴν ὑπ᾽ ἐκείνου συνταχβεῖσαν" μετὰ δὲ ταῦτα Κλει- 

σθένης ἐκπεσὼν ἐκ τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν τυράννων, λόγῳ 

πείσας τοὺς ᾿Αμφικτύονας δανεῖσαι τῶν τοῦ θεοῦ χρημά- 

τῶν αὑτῷ, τόν τε δῆμον κατήγαγε καὶ τοὺς τυράννους 
ἐξεί καὶ τὴν δημοκρατίαν ἐκείνην κατέστησε τὴν 

αἰτίαν τος Ἕλλησι τῶν μεγίστων ἀγαθῶν γενομένην" 
“49 ἐπὶ δὲ τούτῳ Θεμιστοκλῆς ἡγεμὼν ἐν τῷ πολέμῳ τῷ 

Περσικῷ γενόμενος, συμβουλεύσας τοῖς προγόνοις ἡμῶν 

ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν, ὃ τίς ἂν οἷός τ᾽ ἐγένετο πᾶσαι μὴ 

Ὁ θησαυριζομένους G. ceteri τας. ταξε ἐκείνου καί. 
4 ἀγαπᾶσθαι] ἄγασθαι rec. γρ. 

ο εἴπερ ἢ] εἰ pr. G. G.D. 
— G. D. vulg. διέ- 
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πολὺ τῷ λόγω διενεγκών, εἰς τοῦτ᾽ αὐτῶν τὰ πράγματα 
προήγαγεν ὥστ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἀνάστατοι γενόμενοι πο- 

250 λὺν χρόνον δεσπόται τῶν Ἑλλήνων κατέστησαν᾽ τὸ δὲ 
τελευταῖον Περικλῆς καὶ δημωγωγὸς "ὧν ἀγαθὸς καὶ 
ῥήτωρ ἄριστος οὕτως ἐκόσμησε τὴν πόλιν καὶ τοῖς ἱερόὶς 
καὶ τόις ἀναθήμασι καὶ τόϊς ἄλλοις ἅπασιν, ὥστ᾽ ἔτι 

καὶ νῦν τοὺς εἰσαφικνουμένους εἰς αὐτὴν νομίζειν μὴ μόνον 
ἄρχειν ἀξίαν εἶναι τῶν Ἑλλήνων ἀλλὼ καὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων, καὶ πρὸς τούτοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν οὐκ ἐλάττω 

251 μυρίων ταλάντων "ἀνήνεγκε. καὶ τούτων τῶν ᾿ ἀνδρῶν τῶν 
τηλικαῦτα διωπραξζαμένων οὐδεὶς λόγων ἠμέλησεν, ἀλλὰ 
τοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων προσέσχον αὐτόϊς τὸν νοῦν, 

ὥστε Σόλων μὲν τῶν ἑπτὰ σοφιστῶν ἐκλήθη καὶ ταύτην 
ἔσχε τὴν ἐπωνυμίαν τὴν νῦν ἀτιμαζομένην, καὶ κρινομένην 

παρ ὑμῖν, Περικλῆς δὲ δυοῖν ἐγένετο μαθητής, ᾿Αναξα- 
γόρου τε τοῦ Κλαζομενίου καὶ Δάμωνος τοῦ κατ᾽ ἐκέϊνον 
τὸν χρόνον φρονιμωτάτου δόξαντος εἶναι τῶν " πολιτῶν. 

252 ὥστ᾽ ἐκ τίνων ἄν τις ὑμῖν σαφέστερον ἐπιδείξειεν ὡς οὐχ 
αἱ δυνάμεις αἱ τῶν λόγων κακοπράγμονας τοὺς ἀνθρώ-- 
ποὺς ποιοῦσιν ; ἀλλ᾽ οἱ τοιαύτην φύσιν ἔχοντες, οδΐαν περ 

ὁ κατήγορος, πονηροῖς οἶμαι καὶ τόις λόγοις καὶ τοῖς 

πράγμασι χρώμενοι διατελοῦσιν. 

253 Ἔχω δὲ δέξαι καὶ τόπους ἐν εἷς ἔξεστιν ἰδεῖν τοῖς 
βουλομένοις τοὺς πολυπράγμονας καὶ τοὺς ταῖς αἰτίωις 

ἐνόχους ὄντας ἃς οὗτοι τόῖς σοφισταῖς ἐπιφέρουσιν. ἐν 
γὰρ ταῖς σανίσι ταῖς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἐκτιβεμέναις 
ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἐν μὲν " ταῖς ὑπὸ τῶν θεσμοθετῶν ἀμ- 

τ ὧν G.D. vulg. ἦν. u πρλυτῶν} σοφιστῶν ΤΕ. γρ.- 
5.ἃ ἀνήνεγκε G. D. vulg. ἀνήγαγ- 6.Ὁ. 

κε. x ταῖς ὑπὸ τῶν θεσμοθετῶν Ε. 
t ἀνδρῶν τῶν τηλικαῦτα G.D. vulg. ταῖς τῶν θεσμοθετῶν. - 

vulg. ἀνδρῶν τηλικαῦτα. 
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φοτέρους ἐνέϊνωι τούς τε τὴν πόλιν ἀδικοῦντας καὶ τοὺς 
συκοφαντοῦντας, ἐν δὲ ταῖς τῶν ἕνδεκα τούς τε κακουρ- 
γοῦντας καὶ τοὺς τούτοις ἐφεστῶτας, ἐν δὲ ταῖς τῶν τετ-- 
— τοὺς ἐν τόϊς ἰδίοις πράγμασι ἀδικοῦντας καὶ 

24 τοὺς μὴ δικαίως ——— ἐν αἷς τοῦτον μὲν καὶ 

τοὺς τούτου — * ἂν ἐν πολλαῖς ἐγγεγραμμέ- 

vous, ἐμὲ δὲ καὶ τοὺς περὶ τὴν αὐτὴν ἐμοὶ διατριβὴν ὄντας 
οὐδ᾽ ἐν μιᾷ τούτων ἐνόντας, ἀλλ᾽ οὕτω τὰ περὶ ἡμᾶς αὐ- 

τοὺς διοικοῦντας ὥστε μηδὲν δεῖσθαι τῶν ἀγώνων τῶν παρ᾽ 
255 ὑμῖν. καί τοι τοὺς μήτ᾽ ἐν ταῖς πραγματείαις ταύταις 

ὄντας μήτ᾽ ἀκολάστως ζῶντας μήτε περὶ ἄλλην πρᾶξιν 
μηδεμίαν αἰσχρὰν " γεγενημένους πῶς οὐκ ἐπαινεῖσθαι 
προσήκει μᾶλλον ἢ κρίνεσθαι; δῆλον γὰρ ὅτι τοιαῦτα 
τοὺς συνόντας " παιδεύομεν, οἷά περ αὐτοὶ τυγχάνομεν 
ἐπιτηδεύοντες. 

“56 Ἔτι τοίνυν γνώσεσθε σαφέστερον ἐκ τῶν ῥηθήσεσθαι 
μελλόντων ὡς πόῤῥω τοῦ διαφθείρειν τοὺς νεωτέρους ἐσμέν. 
εἰ γάρ τι τοιοῦτον " ἐποιοῦμεν, οὐκ ἂν Λυσίμαχος ἦν ὁ λυ- 

πούμενος ὑπὲρ αὐτῶν οὐδ᾽ ἄλλος οὐδεὶς τῶν τοιούτων, 

ἀλλὰ τοὺς πατέρας ἂν ἑωρᾶτε τῶν συνόντων ἡμῖν καὶ 
τοὺς οἰκείους ἀγανακτοῦντας καὶ γραφομένους καὶ δίκην 

257 ζητοῦντας παρ᾿ ἡμῶν λαμβάνειν. νῦν δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν συνι- 

στᾶσι τοὺς παῖδας τοὺς αὑτῶν, καὶ χρήματα διδόασι, 
καὶ χαίρουσιν ὁπόταν ὁρῶσιν αὐτοὺς μεθ᾿ ἡμῶν ἡμερεύον- 

τας, οἱ δὲ συκοφάνται διαβάλλουσι καὶ πράγματα 
παρέχουσιν ἡμῖν, ὧν τίνες ἂν ἥδιον ἴδοιεν πολλοὺς τῶν 
πολιτῶν διαφθειρομένους καὶ πονηροὺς " γιγνομένους ; ἴσα- 

σι γὰρ σφᾶς αὐτοὺς ἐν μὲν τοῖς τοιούτοις δυναστεύοντας, 

Υ γεγενημένους G.D. vulg. γε- δευόμενοι. 
γενημένην. ἃ ἐποιοῦμεν G. D. vulg. ποιοῦμεν. 

ἃ παιδεύομεν G.D. vulg. πα:- δ γιγνομένους G. D. vulg. γενομένους. 
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ὑπὸ δὲ τῶν καλῶν κἀγαθῶν καὶ νοῦν ἐχόντων ἀπολλυμέ- 

25ϑγους, ὁπόταν ληφθῶσιν. ὥσθ᾽ οὗτοι μὲν σωφρονοῦσιν ἀναι- 
ρεῖν " ζητοῦντες ἁπάσας τὰς τοιαύτας διατριβάς, ἐν αἷς 

ἡγοῦνται βελτίους γενομένους χαλεπωτέρους ἔσεσθαι ταῖς 
αὐτῶν πονηρίαις καὶ συκοφαντίαις, ὑμᾶς δὲ προσήκει 
τἀναντία τούτοις πράττειν, καὶ ταῦτα νομίζειν εἶναι 

κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων εἷς ἂν τούτους ὁρῶτε μά- 
λιστῶώ πολεμοῦντας. 

2890 Ἄτοπον δέ τι τυγχάνω πεπονθώς" εἰρήσεται γάρ, εἰ 

καί τινες λίαν εὐμετάβολον εἶναί με φήσουσιν. ὀλίγῳ 
μὲν γὰρ πρότερον ἔλεγον ὡς πολλοὶ τῶν καλῶν κἀγαθῶν 

ἀνδρῶν διεψνευσμένοι τῆς φιλοσοφίας τραχύτερον πρὸς αὐ- 
χδοτὴν ἔχουσι" νῦν δ᾽ οὕτως ἐναργεῖς ὑπείληφα τοὺς λόγους 

εἶναι τοὺς εἰρημένους καὶ πῶσ, φανερούς, ὥστ᾽ οὐδὲς 
ἀγνοέϊν μοι δοκεῖ τὴν δύναμιν αὐτῆς, οὐδὲ καταγινώσκειν 
ἡμῶν ὡς διαφθείρομεν τοὺς μαθητάς, οὐδὲ πεπονθέναι τοι- 

χδότοῦτον οὐδὲν οἷον αὐτοὺς ὀλίγῳ πρότερον ἠτιώμην" ἀλλ᾽ εἰ 

δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν καὶ τὸ νῦν ἐν τῇ διανοίῳ, μοι παρεστη- 
κός, ἡγοῦμαι: πάντας τοὺς φιλοτίμως μοι διωκειμένους 

ἐπιθυμητικῶς ἔχοντας τοῦ φρονεῖν εὖ καὶ λέγειν αὐτοὺς 

μὲν ἀμελεῖν τούτων, τοὺς μεν διὰ ῥαθυμίαν, τοὺς δὲ κα- 

ταμεμφομένους τὴν φύσιν τὴν αὐτῶν, τοὺς δὲ δὲ ἄλλας. 

262 THAs προφάσεις (παμπληθεῖς δ᾽ εἰσί), πρὸς δὲ τοὺς 

πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιουμένους καὶ τυχέιν βουλομένους 

ὧν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοὶ καθεστᾶσι, δυσκόλως ἔχειν καὶ 

— καὶ τὰς ψυχὰς “ τεταραγμένως διωκεέῖσθαι 
καὶ πεπονθέναι πρραρηλήφιῳ τοῖς ἐρῶσι" τίνω γὰρ ἄν τις 

αὐτοῖς ἐπενεγκεῖν αἰτίαν ἔχοι πρεπωδεστέραν ταύτης ; 
263 οἵτινες μωκαρίζουσι μὲν καὶ ζυλοῦσι τοὺς καλῶς χρῆσθαι 

ς ζητοῦντες ἁπάσας τὰς G.D. ἃ δέτι α.. νυΐρ. δ᾽ ἔτι. 
vulg. ζητοῦντες τάς. “ τεταραγμένως] τεταραγμέναςΕ. 
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τῷ λέγω δυνωμένους, ἐπιτιμῶσι δὲ τῶν νεωτέρων τοῖς τυ- 
χεῖν ταύτης τῆς τιμῆς βουλομέροις. καὶ τοῖς ψμὲν βεῶς 
οὐδεὶς ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν εὔξαιτο μάλιστα μὲν αὐτὸς 
δύνασθαι λέγειν, εἰ δὲ μή, τοὺς παῖδας καὶ τοὺς οἰκείους 

264 τοὺς αὑτοῦ" τοὺς δὲ πόνῳ καὶ φιλοσοφίω τοῦτο κατερ- 

γάσασθαι πειρωμένους, ὃ παρὼ τῶν θεῶν αὐτοὶ βούλονται 
λαβεῖν, οὐδὲν φασι τῶν δεόντων πράττειν, ἀλλ᾽ ἐνίοτε 
μὲν ὡς ἐξηπατημένων καὶ πεφενακισμένων προσποιοῦνται 
καταγελῶν αὐτῶν, ὁπόταν δὲ τύχωσι, ' μεταβαλόντες 

465 ὥσπερ πλεονεκτεῖν δυναμένων τοὺς λόγους ποιοῦνται. καὶ 

συμβούλοις. μέν, ὅταν κίνδυνός τις " καταλάβη τὴν πόλιν, 

τοῖς ὥριστω περὶ τῶν πραγμάτων λέγουσι, τούτοις χρῶν- 

τῶι, καὶ πράττουσιν ὅ τι ἂν [" αὐτοῖς ] οἱ τοιοῦτοι πα- 
ραινέσωσι" περὶ δὲ τοὺς ἔργον ποιουμένους ὅπως χρησί- 
μοὺς αὑτοὺς ἐν τοῖς καιρόϊς τοῖς τοιούτοις τῇ πόλει πα- 
ρασχήσουσι, βλασφημεῖν οἴονται χρῆναι. καὶ Θηβαίοις 
μὲν καὶ τόῖς ἄλλοις ἐχθροῖς τὴν ἀμαθίαν ὀνειδίζουσι, 
τοὺς δ᾽ ἐκ παντὸς τρόπου ζητοῦντας τὴν νόσον ταύτην 

“66 διαφυγεῖν λοιδοροῦντες διατελοῦσι. ᾿ὃ δ᾽ οὐ μόνον ταρα- 

χῆς σημεῖόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆς περὶ τοὺς θεοὺς ὀλιγω- 

ρίας" τὴν μὲν γὰρ πειβὼ μίαν τῶν θεῶν νομίζουσι εἶναι, 
καὶ τὴν πόλιν ὁρῶσι καθ᾽ ἕκαστον ἢ τὸν ἐνιαυτὸν θυσίαν 

αὐτῇ ποιουμένην, τοὺς δὲ τῆς δυνάμεως ἧς ἡ θεὸς ἔχει 

μετασχεῖν βουλομένους ὡς κακοῦ πρώγματος ἐπιβυμοῦν- 
267 τῶς διαφθείρεσθαι φασίν. ὃ δὲ πάντων δεινότατον, ὅτι 

προκρίναιεν μὲν ἂν τὴν ψυχὴν σπουδαιοτέραν εἶναι τοῦ 
σώματος, οὕτω δὲ γιγνώσκοντες ἀποδέχονται μᾶλλον 

μεταβαλόντες ἃ. D. vulg. με- δ. [αὐτοῖς] om. G. et pr. D. 
—— 6G. D. vulg. τοῦτο. 

s καταλάβῃ G. D. vulg. κατα- Κι τὸν ἐνιαυτὸν G. vult. τῶν ἐνι- 
βάλῃ. αυτῶν. 

ΥΟῚ,. 11. εἰ 
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τοὺς γυμναζομένους τῶν φιλοσοφούντων. καί τοί πῶς 
οὐκ ἄλογον τοὺς τοῦ φαυλοτέρου ποιουμένους τὴν ἐπεμέ- 
λείων ἐπαινεῖν μᾶλλον ἢ τοὺ τοῦ σπουδαιοτέρου, καὶ 
᾿ ταῦτα πάντων εἰδότων διὰ μὲν οὐεξίαν σώματος οὐδὲν 
πώποτε τὴν πόλιν τῶν ἐλλογίμων ἔργων διαπραξαμένην, 

διὰ δὲ φρόνησιν ["" ἑνὸς 1 ἀνδρὸς εὐδαιμονεστάτην καὶ με- 
γίστην τῶν Ἑλληνίδων πόλεων γενομένην γ᾽ 

“68. Πολὺ δ᾽ ἄν τις ἔχοι πλείους τούτων ἐναντιώσεις συνώ- 

γωγέϊν τῶν ἀκμαζόντων τε μᾶλλον ἢ ἐγὼ καὶ τοῦ καιροῦ 

τοῦ παρόντος μὴ φροντιζόντων᾽ ἐπεὶ καὶ τάδε περὶ τῶν 

αὐτῶν τούτων " ἔνεστιν εἰπεῖν. φέρε γὰρ εἴ τινες πολλὰ 
χρήματα παρὰ τῶν προγόνων παραλαβόντες τῇ μὲν πό- 
λει μηδὲν εἶεν χρήσιμοι, τοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζοιεν καὶ 
τούς τε παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας αἰσχύνοιεν, ἔστιν ὅστις 
ἂν “ τοὺς αἰτίους τοῦ πλούτου μέμψασθαι τολμήσειεν, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 9 αὐτοὺς τοὺς ἐξαμαρτάνοντας κολάζειν 
246 ἀξιώσειε; τί δ᾽ εἴ τινες ὁπλομαχεῖν μαθόντες πρὸς μὲν 

τοὺς πολεμίους μὴ χρῶντο ταῖς ἐπιστήμαις, ἐπανάστα- 

σιν δὲ ποιήσαντες πολλοὺς τῶν πολιτῶν διωαφθείραιεν, ἢ 

καὶ πυκτεύειν καὶ παγκρατιάζειν ὡς οἷόν τ᾽ ἄριστα παι- 
΄ * Ν 3 7 3 * Ν 2 φ» 

δευθέντες τῶν μὲν ὠγώνων ἀμελοῖεν, τοὺς δ᾽ ἀπαντῶντας 
7 7 » ἣΝ 7 —* — 44 ⸗ 

τύπτοιεν, τίς οὐκ ὧν τούτων τοὺς μὲν διϑασκώλους ἐπαΐ- 
΄ Ν Χ 2 “΄ * 2 7 νέσειε, τοὺς δὲ κακῶς χρωμένους οἷς ἔμαθον ἀποκτείνειεν; 

570 οὐκοῦν χρὴ καὶ περὶ τῶν λόγων τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιων, 

ἣν * καὶ “εὴ τῶν ἄλλων, καὶ μὴ περὶ τῶν ὁμοίων τά- 

'γαντίω γιγνώσκειν, μηδὲ 4 πρὸς τοιοῦτο πράγμω δυσμε- 

ι ταῦτα — G. ταῦτ᾽ ἀπάν- πλοῦτον. 
των Ὦ. vulg. ταῦθ᾽ ἁπάντων. Ρ αὐτοὺς τοὺς ἐξαμαρτάνοντας] 

ἂν [ἑνὸς] om. 6. εἴ pr. Ὁ. ——— pr. α. 
n ἔνεστιν G. D. vulg. ἐν ἐστίν. πρὸς τοιοῦτο G. Ὁ. vulg. πρὸς 
ο. τοὺς αἰτίους τοῦ πλούτου ἃ. εἴ τὸ τοιοῦτο. 

pr. D. vulg. ὡς αἴτιον τούτων τὸν 
νον ΟΝ νὸν πϑδα. 0... «Ὁ 

νὰ οὶ χϑό»:. 
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νῶς φαίνεσθαι διακειμένους ὃ " πάντων τῶν ἐνόντων ἐν τῇ 
τῶν ἀνθρώπων φύσει πλείστων ἀγαθῶν αἴτιόν ἐστι. τοῖς 
μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, ἅπερ ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, 
οὐδὲν τῶν ζώων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει 
καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις, —— — 

471 τυγχάνομεν ὄντες" ἐγγενομένου δ᾽ ἡ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλή- 

λους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶ- 

μέν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζ'ν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ 
συνελθόντες πόλεις ὠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ 
τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν " ἅπαντα τὰ δὲ ἡμῶν μεμη- 

272 χανημένα λόγος ' ἡμῖν ἐστὶν ὁ συγκατασκευάσας. οὗτος 

γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν 

καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὦ ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ 
ἂν οἷοί τ᾽ ἦμεν oixen μετ᾽ ἀλλήλων. τούτω καὶ τοὺς κω- 

273 κοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ 
τούτου τοὺς τ᾽ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους 

δοκιμάζομεν" τὸ γὰρ λέγειν ὡς δὲϊ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγι- 
στον σημέϊον ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος 
καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλον ἐστί. 

“74 μετὼ τούτου καὶ περὶ τῶν ἀμφισβητησίμων ἀγωνιζόμεθα͵ 
καὶ περὶ τῶν ἀγνοουμένων σκοπούμεθα" ταῖς γὰρ πίστε- 
σιν, αἷς τοὺς. ἄλλους λέγοντες πείθομεν, ταῖς αὐταῖς 

ἡ ταύταις ̓ βουλευόμενοι χρώμεθα, καὶ ῥητορικοὺς μὲν κα- 
λοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήθει λέγειν. δυναμένους, εὐβούλους 

δὲ νομίζομεν οἵτινες ἂν αὐτοὶ πρὸς αὑτοὺς ἄριστα περὶ 
475 τῶν πρωγμάτων διωλεχβῶσιν. εἰ δὲ δεῖ συλλήβδην περὶ 

τῆς δυνώμεως ταύτης εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν φρονίμως πραττο- 
μένων εὑρήσομεν ἀλόγως γιγνόμενον, ἀλλὼ καὶ τῶν ἔργων 

ἐπώνω ὧν ἀμνω Ὧ 
πάντων ἐνόντων. ἃ ταύταις] om. pr. ἃ. 

5 ἅπαντα G. D. vulg. πάντα. 
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καὶ τῶν διανοημάτων ἁπάντων ἡγεμόνα λόγον ὄντα, καὶ 

μάλιστα χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλέϊστον νοῦν ἔχοντας. 
ὧν οὐδὲν ἐνθυμηθεὶς Λυσίμαχος κατηγορεῖν ἐτόλμησε τῶν 
ἐπιθυμούντων τοιούτου πράγματος, ὃ τοσούτων τὸ πλῆθος 

276 καὶ τηλικούτων τὸ μέγεθος ἀγαθῶν αἴτιόν ἐστι. Καὶ τί 
δεέϊ τούτου θαυμάζειν, ὅπου καὶ τῶν περὶ τὰς ἔριδας σπου- 
δαζόντων ἔνιοί τινες ὁμοίως βλασφημῶσι περὶ τῶν λόγων 
τῶν κοινῶν καὶ τῶν χρησίμων ὥσπερ οἱ φαυλότατοι τῶν 
ἀνθρώπων, οὐκ ἀγνοοῦντες τὴν δύναμιν αὐτῶν, οὐδ᾽ ὅτι 
τάχιστ᾽ ἂν οὗτοι τοὺς χρωμένους ὠφελήσαιεν, ἀλλ᾽ ἐλπί- 

ζοντες, “ἣν τούτους διαβάλλωσι, τοὺς αὐτῶν ἐντιμοτέρους 
277 ποιήσειν. περὶ ὧν  δυνηθείγν μὲν ἂν ἴσως διαλεχθῆναι 

πολὺ πικρότερον ἢ κεῖνοι περὶ ἡμῶν, οὐδέτερον δ᾽ τ οἶμαι 

δεῖν, οὔθ᾽ ὁμοίους γίγνεσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ φθόνου διεφθαρ- 
μένοις, οὔτε ψέγειν τοὺς μηδὲν μὲν κακὸν τοὺς συνόντας 

278 ἐργαζομένους, ἧπτον δ᾽ ἑτέρων εὐεργετεῖν δυναμένους. οὐ 
μὴν ἀλλὰ μικρώ γε μνησθήσομαι περὶ αὐτῶν, μάλιστα 
μὲν ὅτι κἀκεῖνοι περὶ ἡμῶν, ἔπειθ᾽ ὅπως ἂν ὑμεῖς σαφέ- 

στερον εἰδότες τὴν δύναμιν αὐτῶν οὕτω " διάκεισθε πρὸς 

279 ἑκάστους ἡμῶν ὥσπερ δίκαιόν ἐστι, πρὸς δὲ τούτοις ἵνα 
καὶ τοῦτο ποιήσω φανερόν, ὑότι περὶ τοὺς πολιτικοὺς λό- 

γους ἡμεῖς ὄντες, οὺς ἐκεῖνοι φασὶν εἶναι φιλαπεχβήμο- 

γῶς, πολὺ πρῳότεροι τυγχώνομεν αὐτῶν ὄντες" οἱ μὲν 
γὰρ ἀεί τι περὶ ἡμῶν φλαῦρον λέγουσιν, ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν 

ἂν εἴποιμι τοιοῦτον, ἀλλὼ ταῖς ἀληθείαις χρήσομαι περὶ 

280 αὐτῶν. ἡγοῦμωι “ γὰρ καὶ τοὺς ἐν τόῖς ἐριστικόὶς λόγοις 

εύοντας καὶ τοὺς περὶ τὴν ἀστρολογίαν ἣ καὶ τὴν ἡ 

χ ἣν 6.Ὁ. vulg. ἐάν. Legendum διακέησθε. 
Υ δυνηθείην μὲν G. D. vulg. δυ- Ὁ ὅτι περὶ pr. G. νυ]ρ. ὅτι καὶ περί. 

γηθείημεν. ς ς γὰρ] om. pr. G. 
5. οἵμαι G. ceteri οἴομαι. d καὶ τὴν γεωμετρίαν} καὶ γεω- 
ἃ διάκεισθε D. οεἰοτὶ διακεῖσθαι. μετρίαν α.Ὁ. 



ΠΕΡῚ ἈΝΤΙΔΌΣΕΩΣ. 465 

—— καὶ τὼ τοιαῦτῳ τῶν μαθημάτων διατρίβοντας 
οὐ βλάπτειν ἀλλ᾽ ὠφελεῖν τοὺς συνόντας, ἐλάττω μὲν ὧν 

48:1 ὑπισχνοῦνται, πλείω δ᾽ ὧν τοῖς ἄλλοις δοκοῦσιν. οἱ μὲν 

γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων ὑπειλήφασιν ἀδολεσχίαν 
Ν ΄ 8 * * * ͵ » Δ᾽ 

καὶ μικρολογίαν εἰνωι τὼ τοιαυτῶ τῶν μαθημάτων" οὐδὲν 

γὰρ — οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν ἰδίων οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν κοινῶν εἶναι 

χρήσιμον, ἀλλ ἀλλ᾽ " οὐδ᾽ ἐν ταῖς — οὐδένα χρόνον ἐμμέ- 

γεῖν ταῖς τῶν μαθόντων διὰ τὸ μήτε τῷ βίω παρακολου- 
θῶ ΨΨ: “ ΄ δ Τ᾿ ε ᾽ , 

ν μήτε ταῖς πράξεσιν ἐπαμύνειν, ἀλλ᾽ ἔξω παντάπα- 

“8ησιὶν εἶναι τῶν ἀναγκαίων. ἐγὼ δ᾽ οὔθ᾽ οὕτως οὔτε πόῤῥω 
τούτων ' ἔγνωκα περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾽ οἵ τε νομίζοντες μηδὲν 
χρησίμην εἶναι τὴν παιδείαν ταύτην πρὸς τὰς πράξεις 

ὀρθῶς μοι δοκοῦσι γιγνώσκειν, οἵτ᾽ ἐπαινοῦντες αὐτὴν 

ἀληθὴ λέγειν. διὰ τοῦτο δ᾽ οὐχ ὁμολογούμενον αὐτὸν 
αὐτῷ τὸν λόγον εἴρηκα, διότι καὶ ταῦτα τὰ μαθήματα 
τὴν φύσιν οὐδὲν ὁμοίαν ἔχει τοῖς ἄλλοις εἷς διδασκόμεθα. 

283 τὰ μὲν γὰρ. ἄλλω τότ᾽ ἀφελὲς ἡμᾶς πέφυκεν, ὅταν λά- 
βωμεν αὐτῶν τὴν ἐπιστήμην; ταῦτα δὲ τοὺς μὲν ἀπηκρι- 

βωμένους οὐδὲν ἂν εὐεργετήσειε, πλὴν τοὺς ἐντεῦθεν —* 
προῃρημένους, τοὺς δὲ ̓ μανθάνοντας ὀνίνησι' περὶ γὰρ τὴν 

περιττολογίαν καὶ τὴν — τῆς ἀστρολογίας καὶ 

“84 γεωμετρίας διατρίβοντες, καὶ δυσκαταμαθήτοις. πρά- 

γμασιν ἀναγκαζόμενοι προσέχειν τὸν γοῦν, ἔτ! δὲ συνεθι- 

ζόμενοι λέγειν καὶ πονεῖν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις καὶ δεικνυ- 

μένοις καὶ μὴ πεπλανημένην ἢ ἔχειν τὴν διάνοιαν, ἐν τού- 
τοις γυβνασθῶτεν καὶ παροξυνθέντες ῥῶον καὶ θᾶττον τὰ 

σπουδαιότερα καὶ πλέονος ἄξια τῶν πραγμάτων ἀποδέ- 
285 χεσθαι καὶ ίνειν δύνανται. φιλοσοφίαν μὲν οὖν οὐκ 

εἰ δ᾽ ἐν ταῖς μοείαις Ὁ Ὁ. νυ. ΞΕ ζῇν} Addidi e 6.Ὁ. 
οὐδὲν ταῖς μνήμαις. .Ἀ ἔχειν} ἕξειν G. 

Γ ἔγνωκα G. D. νυῖὶρ. ἔγνων. : : 
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οἶμαι δεν προσαγορεύειν τὴν μηδὲν ἐν τῶ παρόντι μήτε 
πρὸς τὸ λέγειν μήτε πρὸς τὸ πράττειν ὠφελοῦσαν, γυ- 
μνασίαν μέν τοι τῆς Ψυχῆς καὶ παρασκευὴν φιλοσοφίας 
καλῶ τὴν διατριβὴν τὴν τοιαύτην, ἀνδρικωτέραν μὲν ἧς οἱ 

παῖδες ἐν τῶς διδασκαλείοις ποιοῦνται, τὰ δὲ πλεῖστα 
,86 παρωπλησίαν' καὶ γὰρ ἐκείνων οἱ περὶ τὴν γραμματι- 

κὴν καὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ἄλλην παιδείαν διωπονη- 

θέντες πρὸς μὲν τὸ βέλτιον εἰπέϊν ἢ βουλεύσασθαι περὶ 

τῶν πραγμάτων οὐδεμίαν πω λαμβάνουσιν ἐπίδοσιν, 

αὐτοὶ δ᾽ αὑτῶν εὐμαθέστεροι γίγνονται πρὸς τὰ μείζω 
287 καὶ σπουδαιότερα τῶν μαθημάτων. ᾿' διωατρίψναι μὲν οὖν 

περὶ τὰς παιδείας ταύτας χρόνον τινὼ συμβουλεύσαιμ᾽ 
ἂν τόῖς γεωτέροις, μὴ μέντοι περιεδεὶν τὴν φύσιν τὴν αὑτῶν 
κατασκελετευθέϊσαν ἐπὶ τούτοις, μηδ᾽ ἐξοκείλασαν εἰς 
τοὺς λόγους τοὺς τῶν παλαιῶν σοφιστῶν, ὧν ὅ" οἱ μὲν 
ἄπειρον τὸ πλῆθος ἔφησαν εἶναι τῶν ὄντων, ᾽᾿Ἐμπεδοκλῆς 
δὲ τέτταρα, καὶ νέϊκος καὶ φιλίαν ἐν αὐτοῖς, Ἴων δ᾽ οὐ. 

πλείω τριῶν, ̓ Αλκμαίων δὲ δύο μόνα, Παρμενίδης δὲ καὶ 

288 Μέλισσος ἣν, τηγίος δὲ παντελῶς οὐδέν. ᾿ἡγώμαι γὰρ 

τὰς μὲν τοιαύτας "περιττολογίας ὁμοίας εἶναι ταῖς θαυ- 
μωτοποιίαις ταῖς οὐδὲν μὲν ὠφελούσαις, ὑπὸ δὲ τῶν ἀνο- 

ἥτων περιστώτοις γιγνομέναις, δὲν δὲ τοὺς προὔργου τι 

ποιξῖν βουλομένους καὶ τῶν λόγων τοὺς ματαίους καὶ 

τῶν πράξεων τὰς μηδὲν πρὸς τὸν βίον φερούσας ἀναιρεῖν 
ἐξ ἁπασῶν τῶν διατριβῶν. 

,“Ἅ89ς Περὶ μὲν οὖν τούτων ἀπόχρη μοι τὸ νῦν εἶναι ταῦτ᾽ εἰ- 

ρηκέναι καὶ συμβεβουλευκέναι" περὶ δὲ σοφίας καὶ φι- 
λοσοφίας τοῖς μὲν περὶ ἄλλων τινῶν ἀγωνιζομένοις οὐκ 

' διατρήψαι] διαγράψαι pr. G. ἢ φεριττολογίας] τερατολογίας 
Κ᾿ οἱ---ἔφησα» ὁ---ἔφησεν 6.1). rec. γρ.- G. D. 
᾿ Μέλισσος) μέλλισος G. 
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ἂν ἁρμόσειε λέγειν περὶ τῶν ὀνομάτων τούτων (ἔστι γὰρ 
" ἀλλότριω πάσαις ταῖς πραγματείαις), ἐμοὶ δ᾽ ἐπειδὴ 
καὶ κρίνομωι περὶ τῶν τοιούτων καὶ τὴν καλουμένην ὑπό 

τινῶν “φιλοσοφίαν οὐκ εἶναι φημί, προσήκει τὴν δικαίως 
290 ἂν νομιζομένην ὁρίσαι καὶ δηλῶσαι πρὸς ὑμᾶς. ἁπλῶς 

δέ πως τυγχάνω γιγνώσκων περὶ αὐτῶν. ἐπειδὴ γὰρ οὐκ 
ἔνεστιν ἐν τῇ φύσει τῇ τῶν ἀνθρώπων ἐπιστήμην λαβεῖν ἣν 

᾿ ἔχοντες ἂν "ἢ εἰδέιμεν ὅ τι πρακτέον ἢ λεκτέον ἐστὶν ἐκ τῶν 
λοιπῶν, σοφοὺς μὲν νομίζω τοὺς ταῖς δόξαις ἐπιτυγχά- 

γειν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ βελτίστου δυναμένους, φιλοσό- 

φους δὲ τοὺς ἐν τούτοις διατρίβοντας, ἐξ ὧν τάχιστα λή- 
491 ψόνται τὴν τοιαύτην φρόνησιν. ἃ δ᾽ ἐστὶ τῶν ἐπιτηδευμά- 

τῶν ταύτην ἔχοντα τὴν δύναμιν, ἔχω μὲν εἰπεῖν, ὀκνῶ δὲ 

λέγειν" οὕτω γάρ ἐστι σφόδρα καὶ παράδοξα καὶ πολὺ 
τῆς τῶν ἄλλων ἀφεστῶτα δὶανοίας, ὥστε φοβῶμαι μὴ 
τὴν ἀρχὴν αὐτῶν ἀκούσαντες θορύβου καὶ βοῆς ἅπαν ἐμ- 

πλήσητε τὸ δικαστήριον. ὅμως δὲ καί περ οὕτω διωκεί- 

μένος ἐπιχειρήσω διαλεχβήναι περὶ αὐτῶν" 3 αἰσχώνομαι 
γὰρ εἴ τισι δόξω δεδιὼς ὑπὲρ γήρως, καὶ ̓μεκροῦ βίου 

292 προδιδόναι. τὴν ἀλήθειαν. δέομαι δ᾽ ὑ ὑμῶν μὴ προκατα- 

γνῶνωΐ μου τοιαύτην μανίαν, ὡς ἄρ᾽ — 
εἰλόμην ἂν λόγους εἰπεῖν ἐναντίους καὶ ταῖς ὑμετέραις 
γνώμαις, εἰ μὴ καὶ τοὺς προειρημένοις ἀκολούθους αὐτοὺς 
ἐνόμιζον εἶναι, καὶ τὰς ἀποδείξεις ἀληθεῖς καὶ σαφεῖς 

293 ὦμην ἔχειν ὑπὲρ αὐτῶν. ἡγοῦμαι δὲ τοιαύτην μὲν τέχνην, 

ἥτις τοὺς κακῶς πεφυκόσι πρὸς ἀρετὴν " ἐνεργάσαιτ᾽ ἂν 

Ὁ ἀλλότρια (ἃ. ἀλλότριον cor- 4 αἰσχύνομαι (ἃ. αἰσχυνοίμην 
rectus D. cum vulg. correetus D. cum vulg. 

9. φιλοσοφίαν οὐκ G.D. vulg. τ μικροῦ G.D. vulg. μακροῦ. 
ίαν προτείνω οὐκ. 5. ἐνεργάσαιτ᾽ G. D. vulg. ἐργά- 

Ῥ εἰδεῖμεν G.D. vulg. εἰδείημεν. σαιτ᾽. 
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καὶ δικαιοσύνην, οὔτε πρότερον οὔτε νῦν οὐδεμίαν " εἶναι, 
τούς τε τὰς ὑποσχέσεις ποιουμένους περὶ αὐτῶν πρότερον 
— ἀπερεῖν καὶ παύσεσθαι ληροῦντας, πρὶν εὑρεθῆναι τινὰ 

494 παιδείαν τοιαύτην, οὐ μὴν ἀλλ᾽ αὐτούς γ᾽ αὑτῶν βελτίους 
ἂν γίγνεσθαι καὶ πλέονος ἀξίους, εἰ πρός τε τὸ λέγειν εὖ 

φιλοτίμως διατεθεῖεν, καὶ τοῦ πείθειν δύνασθαι τοὺς ἀκού- 

ὀντάς ἐρασθέϊεν, καὶ πρὸς τούτοις τῆς πλεονεξίας ἐπίθυ- 

μήσαιεν, μὴ τῆς ὑπὸ τῶν ἀνοήτων νομιζομένης, ἀλλὰ τῆς 
Δορὼς ἀληθῶς τὴν δύναμιν ταύτην ἐχούσης. καὶ ταῦθ᾽ ὡς 

“ ΄ ΄ τ ΄ » — * 
οὕτω πέφυκε, ταχέως οἶμαι δηλώσειν. πρωτὸν μὲν γα 

ὁ λέγειν ἢ γράφειν προαιρούμενος λόγους ἀξίους ἐπαίνου 

καὶ τιμῆς οὐκ ἔστιν ὅπως ποιήσεται τὰς ὑποθέσεις ἀδὲ- 

κους ἢ μικρὰς ἢ περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων, ἀλλὰ με- 
γάλας καὶ καλὰς καὶ φιλανθρώπους καὶ περὶ τῶν κοι- 
γῶν πραγμάτων" μὴ γὰρ τοιαύτας εὑρίσκων οὐδὲν δὲα-- 

᾿ ᾽ — — * 

λρδπράξεται τῶν δεόντων. ἔπειτα τῶν πράξεων τῶν συντει-- 
* Ν ἈΝ ε ὁθ ⸗ Ν Χ ὡδὶ 2 νουσῶν πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ἐκλέξζεται τὰς " πρεπωδεστά- 

τας καὶ μάλιστα συμφερούσας᾽ ὁ δὲ τὰς τοιαύτας συν- 
εθιζόμενος θεωρεῖν καὶ δοκιμάζειν οὐ μόνον περὶ τὸν ἐνε- 
στῶτα λόγον, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἄλλας πράξεις τὴν 
αὐτὴν ἔξει ταύτην δύναμιν, ὥσθ᾽ ἅμα τὸ λέγειν εὖ καὶ 

τὸ φρονεῖν παραγενήσεται τοῖς φιλοσόφως καὶ φιλοτίμως 
297 πρὸς τοὺς λόγους διακειμένοις. καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁ πείθειν 

“τινὰς βουλόμενος ἀμελήσει τῆς ἀρετῆς, ἀλλὼ τούτῳ 
μάλιστω προσέξει τὸν νοῦν, ὅπως " δόξαν ὡς ἐπιεικεστώ- 

τήν λήψεται παρὰ "ὃ τοῖς συμπολιτευομένγεις. τίς γάρ 

τ εἶναι τούς G. D. vulg. εἶναί πω 2 τινὰς] om. pr. G. 
τοιαύτην τούς... 8. δόξαν ὡς ἐπιεικεστάτην G.D. 

ἃ ἀπερεῖν G.D. vulg. ἀπορεῖν. vulg. om. particulam. 
x ᾳρεπωδεστάτας G. D. vulg. Ὁ τοῖς συμπολιτευομένοις G. vulg. 

πρεπωδεστέρας. τοῖς εὖ συμπολιτενομένοις. 
y ταὐτην] ταύτη G. D. 

ü 

Ομ μαννα, 
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οὐκ οἶδε καὶ τοὺς λόγους ἀληθεστέρους δοκοῦντας εἶναι 
τοὺς ὑπὸ τῶν εὖ διακειμένων λεγομένους ἢ ἢ τοὺς ὑπὸ τῶν 

διαβεβλημένων, καὶ τὰς πίστεις μεῖζον δυναμένας τὰς 
ἐκ τοῦ βίου γεγενημένας ἢ τὰς ὑπὸ τοῦ λόγου πεπο- 
ρισμένας ; ὥσθ᾽ ὅσῳ ἄν τις ἐῤῥωμενεστέρως “ ἐπ 
θειν τοὺς ἀκούοντας, τοσούτῳ μᾶλλον ἀσκήσει κἀλὸς κά- 

298 γαθὸς εἶναι καὶ παρὰ τοῖς πολίταις εὐδοκιμεῖν. καὶ μη- 
ϑὴς ὑμῶν οἰέσθω τοὺς μὲν ἄλλως ἅπαντας γιγνώσκειν 
ὅσην ἔχει ῥοπὴν εἰς τὸ πείθειν τὸ τοῖς κρίνουσιν ἀρέσκειν, 

τοὺς δὲ περὶ τὴν φιλοσοφίαν ὄντας μόνους ἀγνοεῖν τὴν 

τῆς εὐνοίας δύναμιν" πολὺ γὰρ ἀκριβέστερον τῶν ἄλλων 
299 καὶ ταῦτ᾽ ἴσασι, καὶ πρὸς τούτοις ὅτι τὰ μὲν εἰκότα καὶ 

τὼ τεκμήρια καὶ πᾶν τὸ τῶν πίστεων εἶδος τοῦτο μόνον 

ὠφελεῖ τὸ μέρος, ἐφ᾽ ᾧ ἂν αὐτῶν ἕκαστον τύχη ῥηθέν, τὸ 

δὲ δοκεῖν εἶναι καλὸν κὠγαθὸν οὐ μόνον τὸν λόγον πιστό-. 

τερον ἐποίησεν, ἀλλὼ καὶ τὰς πράξεις τοῦ τὴν τοιαύτην 

δόξαν ἔχοντος ἐντιμοτέρας κατέστησεν, ὑπὲρ οὗ σπουδα-- 
στέον ἐστὶ τὸῖς εὖ φρονοῦσι μᾶλλον ἢ περὶ τῶν ἄλλων 

300 πάντων. τὸ τοίνυν “ περὶ τὴν πλεονεξίαν, ὃ δυσχερέστα- 
τον ἦν τῶν ῥηθέντων" εἰ μέν τις " ὑπ᾿ ἔνει τοὺς ἀπο- 
στεροῦντας ἢ παραλογιζομένους ἢ κακόν τι ποιοῦντας 
πλεονεκτεῖν, οὐκ ὀρθῶς ἔγνωκεν" ᾿οὐδὲνες γὰρ ὅ ἐν ἅπαν- 

τι τῷ βίῳ μᾶλλον ἐλαττοῦνται τῶν τοιούτων, οὐδ᾽ ἐν 

ἢ πλέοσιν ἀπορίαις εἰσίν, οὐδ᾽ ἐπονειδιστότερον ζῶσιν, οὐδ 
80: ὅλως ἀθλιώτεροι τυγχάνουσιν ὄντες" χρὴ δὲ καὶ νῦν πλέον 

ἔχειν ἡγεῖσθαι καὶ πλεονεκτήσειν νομίζειν παρὼ μὲν τῶν 

θεῶν τοὺς εὐσεβεστάτους καὶ τοὺς περὶ τὴν θεραπείαν τὴν 

« ἀκιϑυμῇᾷ 6.19. νυϊᾷ. ὀκιθυμέῖ; ὀἀ ὠδώες Ο. Ὁ. νυὶς. οὔδένα. 
ἃ περὶ τὴν πλεονεξίαν G. D. vulg. Ε ἐν ἅπαντι ας. ἅπαντι D. cum 
* πλεονεξίαν. — τς νυὶρ: ' —— 
——— v ὑπο- πλέοσιν α,Ὁ. , πλείοσιν». 

λαμβάνῃ. , 
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ἐκείνων ἐπιμελεστάτους ὄντας, παρὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων 
τοὺς ἄριστα ἱπρὸς τούτους μεθ᾽ ὧν ἂν οἰκῶσι καὶ πολι- 
τεύωνται διακειμένους καὶ τοὺς βελτίστους αὐτοὺς εἶναι 

402 δοκοῦντας. καὶ ταῦτω καὶ ταῖς ἀληθείαις οὕτως ἔχει, 

καὶ συμφέρει τὸν τρόπον τοῦτον λέγεσθαι περὶ αὐτῶν, 
ἐπεὶ γῦν “γ᾽ οὕτως ἀνέστρωπται καὶ συγκέχνται πολλὰ 

—— Ν Ν ⸗ 1 οὐδὲ ΟΡ, 12 
τῶν κωτῶ τῆν πόλιν, ὥστ τοῖς ὀνόμασιν ἔν τῇ 

΄ 7 2* * ͵ ᾿ —* διαλέκτῳ ἔνιοί τινες ἔτι χρῶνται κατὼ φύσιν, ἀλλὰ με- 
* * ΄»" ⸗ εν 

ταφέρουσιν ἀπὸ τῶν καλλίστων πρωγμάτων ἐπὶ τὰ φαυ- 
403 λότωατω τῶν ἐπιτηδευμώτων. τοὺς "μέν γε βωμολοχευο- 

μένους καὶ σκώπτειν καὶ μιμένσθαι δυναμένους εὐφυεῖς 
καλοῦσι, προσῆκον τῆς προσηγορίας ταύτης τυγχάνειν 

τοὺς ἄριστα πρὸς ἀρετὴν πεφυκότας, τοὺς δὲ ταῖς " κα- 
κοηθείαις καὶ ταῖς κακουργίωαις χρωμένους, καὶ μεκρῶὼ 
μὲν λαμβάνοντας πονηρὰν δὲ δόξαν κτωμένους, “ πλεον- 

-» ᾽ * * 4 
—— 
τάτους, οἱ περὶ τῶν ἀγαθῶν ἀλλ᾽ οὐ τῶν κωκῶν πλεον-- 

»" - —X " Ἁ * 2 »" ἂς, 

Δο4εκτουσι τοὺς δὲ τῶν μὲν ἀναγκαίων ἀμελουντῶς, τῶς 

δὲ τῶν παλαιῶν σοφιστῶν τερατολογίας ἀγώπώντας φι- 
λοσοφεῖν φασίν, ἀμελήσαντες τοὺς τὰ τοιαῦτα μανθά- 

Ν —— 22 2 * Ύ — γοντῶς καὶ μελετῶντας ἐξ ὧν καὶ τὸν ἴδιον οἶκον καὶ τὰ" 
κοινὰ τὼ τῆς πόλεως Ῥ καλῶς δὶοικήσουσιν, ὥνπερ ἕγεκά 

ΓῸ ΄ Ν ΄ Ν 7 ΄ 

καὶ πονήτέον καὶ φιλοσοῴφητεον καὶ πᾶντω πρώκτέον 

ἐστίν. ἀφ᾽ ὧν ὑμέϊς πολὺν ἤδη χρόνον ἀπελαύνετε τοὺς 
νεωτέρους, ἀποδεχόμενοι τοὺς λόγους τῶν διαβαλλόντων 

405 τὴν τοιαύτην παιδείαν. καὶ γάρ τοι πεποιήκατε τοὺς μὲν 

ἵ φρὸς τούτους G.D. vulg. πρὸς n κακοηθείαις καὶ ταῖς G. D. 
τούτοις. vulg. κακοηθείαις ἤ. 

Κ οὐδὲ G. D. vulg. οὐδέν. ὁ. πλεονεκτεῖν G. vulg. πλεον- 
1 ἐν τῇ διαλέκτῳ) om. pr. ἃ. εκτικούς. ; 
τῇ μέν γε βωμολοχευομένους (.1). -Ρ καλῶς] Accessit e G. D. 

vulg. μὲν γὰρ βωμολοχουμένους. 

᾿ 

σα. Ἰωδ μδοδι 

νῶν. .. 2 -" . 

δον ..". —— 
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ἐπιεικεστάτους αὐτῶν ἐν πότοις καὶ συνουσίαις καὶ ῥώ- 
θυμίαις καὶ Ἱ παιδιαῖς τὴν ἡλικίαν διώγειν, ἀμελήσαντες 

τοῦ σπουδάζειν ὅ ὅπως ἔσονται βελτίους, τοὺς δὲ χείρω 
τὴν φύσιν ἔχοντας ἐν τοιαύταις ἀκολασίαις ἡμερεύειν, ἐν 

εἷς πρότερον οὐδ᾽ ἂν οἰκέτης ἐπιεικὴς οὐδεὶς ἐτόλμησεν" 
406 οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἐννεωκρούνου ψύχουσιν οἶνον, οἱ 

δ᾽ ἐν τὸς καπηλείοις πίνουσιν, ἕτεροι δ᾽ ἐν τοῖς ᾽ σκιρω- 

φείοις " κυβεύουσι, πολλοὶ δ᾽ ἐν τοῖς τῶν αὐλητρίδων δι- 
δασκαλείοις διατρίβουσι. καὶ τοὺς μὲν ἐπὶ ταῦτα προ- 
τρέποντας οὐδεὶς πώποτε τῶν κήδεσθαι φασκόντων τῆς 
ἡλικίας ταύτης εἰς ὑμᾶς εἰσήγαγεν ἡμῶν ' δὲ κακὰ 

παρέχουσιν, οἷς ἄξιος ἦν, εἰ καὶ μηδενὸς ἄλλου, τούτου 

γε χάριν ἔχειν, ὅτι τοὺς συνόντας τῶν τοιούτων ἐπιτηδευ- 
407 μώτων ἀποτρέπομεν. οὕτω δ᾽ ἐστὶ δυσμενὲς ἅπασι τὸ 

τῶν συκοφαντῶν γένος, ὥστε τοῖς μὲν “ λυομένοις εἴκοσι 
καὶ τριώκοντω μνῶν τὰς μελλούσας καὶ τὸν ἄλλον οἶκον 
ἡ συνανωιρήσειν οὐχ, ὅπως ἂν ἐπιπλήξειαν, ἀλλὰ καὶ 
συγχωίρουσι ταῖς ἀσωτίαις αὐτῶν, τοὺς δ᾽ εἰς τὴν αὑτῶν 

408 παιδείαν ὁτιοῦν ἀναλίσκοντας διαφθείρεσθαι φασίν. ὧν 
τίνες ἂν ἀδικώτερον ἔχοιεν τὴν αἰτίαν ταύτην ; οἵτινες ἐν 

ταύταις μὲν ταῖς ἀκμαῖς ὄντες ὑπερεῖδον τὰς ἡδονάς, ἐν 

αἷς οἱ πλεῖστοι τῶν τηλικούτων μάλιστ᾽ αὐτῶν ἐπιθυ- 

μοῦσιν, ἐξὸν δ᾽ αὐτοῖς ῥαθυμεῖν μηδὲν δαπ᾿ανωμένοις εἴ- 
λοντὸ πονεῖν χρήματα τελύκανταρ, ἄρτι δ᾽ ἐκ παίδων 

ἐξεληλυθότες. ἔ ἔγνωσαν ἃ πολλοὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐκ 
309 ἴσασιν, ὅτι δὲϊ τὸν ὀρρῶς καὶ πρεπόντως προεστῶτα ὃ τῆς 

4 παιδιαῖς} λαγνείαις ΥΤ6 6. γρ. ἢ λυομένοις εἴκοσι (ὦ. λυηνμένοις 
6. D τὰς ἑταίρας εἴκοσι D. cum 
— G. σκηνοραφείοις * συναναιρήσειν G.D. vulg. συν- 

D. eum αἱρήσειν. 
5. κυβεύουσι 6. κυκεύουσι D. cum ἡ τῆς ἡλικίας G. D. vulg. τὴν 

vulg. ἡλικίαν. 
᾿ δὲ κακὰ G. vulg. δὲ καὶ κακά. 
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ἡλικίας καὶ καλὴν ἀρχὴν τοῦ βίου ποιούμενον αὐτοῦ πρό- 
τερὸν ἢ τῶν αὐτοῦ ποιήσασθαι τὴν ἐπιμέλειαν, καὶ μὴ 

σπεύδειν μήτε ζητεῖν ἑτέρων ἄρχειν πρὶν ἂν τῆς αὑτοῦ 
᾿ διανοίας λάβη τὸν ἐπιστατήσοντα, μηδ᾽ οὕτω χαίρειν 

μηδὲ μέγα φρονεῖν ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ὡς ἐπὶ τοῖς 

8ιοέν τῇ ψύχη διὰ τὴν παιδείαν ἐγγιγνομένοις. καί τοι 

τοὺς τοιούτῳ λογισμῷ κεχρημένους πῶς οὐκ ἐπαινεῖσθαι 
χρὴ μᾶλλον ἢ ψέγεσθαι, καὶ νομίζεσθαι βελτίστους εἷ- 

ναι καὶ σωφρονεστάτους τῶν ἡλικιωτῶν; θαυμάζω δ᾽ 

“ὅσοι τοὺς μὲν φύσει δεινοὺς ὄντας εἰπεῖν εὐδαιμονίζουσιν 
ὡς ἀγαθοῦ καὶ καλοῦ πράγματος αὐτοῖς συμβεβηκότος, 
τοὺς δὲ τοιούτους γενέσθαι βουλομένους λοιδοροῦσιν ὡς 

φιι ἀδίκου καὶ κακοῦ παιδεύματος ἐπιθυμοῦντας. καί τοι 
τί τῶν φύσει καλῶν ὄντων μελέτη κατεργασθὲν αἰσχρὸν 
ἢ κακὸν ἐστίν; οὐδὲν γὰρ εὑρήσομεν τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἔν γε 
τοὺς ἄλλοις ἐπαινοῦμεν τοὺς ταις φιλοπονίαις ταῖς αὖ- 

τῶν ἀγαθόν τι κτήσασθαι δυνηθέντας μᾶλλον ἢ τοὺς πα- 

ρὼ τῶν προγόνων παρωλαβόντας, εἰκότως" συμφέρει γὰρ 
99 ΄ν͵ ε ΄ ΄ δι * 

ἐπί τε τῶν ἄλλων ἁπάντων, καὶ μάλιστ᾽ ἐπὶ τῶν λόγων,. 

412 μὴ τὰς εὐτυχίας ἀλλὰ τὰς ἐπιμελείας εὐδοκιμεῖν. οἱ 

μὲν γὰρ φύσει καὶ τύχη δεινοὶ γενόμενοι λέγειν οὐ πρὸς 

τὸ βέλτιστον ἀποβλέπουσιν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν τύχωσιν, 

οὕτω χρῆσθαι τοὺς λόγοις εἰώθασιν" οἱ δὲ —— ⸗ καὶ 

δὐρμωμῷ τὴν ϑύναμιν ταύτην λαβόντες, οὐδὲν ἀσκέπτως 

313 λέγοντες; ἧπτον περὶ τὰς πράξεις — ὥσθ᾽ 
ἅπασι μὲν βούλεσθαι προσήκει πολλοὺς εἶναι τοὺς ἐκ 

παιδείας δεινοὺς εἰπεῖν γιγνομένους, μάλιστα δ᾽ * 
καὶ γὰρ αὐτοὶ προέχετε καὶ διαφέρετε τῶν ἄλλων οὐ 

ταῖς περὶ τὸν πόλεμον ἐπιμελείαις, οὐδ᾽ ὅτι κάλλιστα 

ς ὅσοι] ὅτι pr. G. 

λων να δ δια ας, ü 
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πολιτεύεσθε καὶ μάλιστα φυλάττετε τοὺς νόμους οὺς 
ὑμῖν οἱ πρόγονοι κατέλιπον, ἀλλὰ τούτοις οἷς περ ἡ φύ- 
σις ἡ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἄλλων ζώων " διήνεγκε, καὶ τὸ 

“γένος τὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν βαρβάρων, τῷ καὶ πρὸς τὴν 
φρόνησιν καὶ πρὸς τοὺς λόγους ἄμεινον πεπαιδεῦσθαι 

4Διφ4τῶν ἄλλων. ὥστε πάντων ἂν συμβαίη δεινότατόν, εἰ τοὺς 

βουλομένους τοῖς αὐτοῖς τούτοις διενεγκεῖν τῶν ἡλικιωτῶν, 

οἷσπερ ὑμέϊς " ἁπάντων, διαφθείρεσθαι ψηφίσαισθε, καὶ 

τοὺς τῇ παιδείᾳ ταύτῃ χρωμένους, ἧς ὑμεῖς ἡγεμόνες γε- 
315 γένησθε, συμφορῷ τινὶ " περιβάλοῖϊτε. χρὴ γὰρ μηδὲ τοῦτο 

λανθάνειν ὑμᾶς, ὅτι πάντων τῶν δυναμένων λέγειν ἢ παι- 
δεύειν ἡ πόλις ἡμῶν δοκεῖ γεγενῆσθαι διδάσκαλος εἰκό- 
τως" καὶ γὰρ ἄθλα μέγιστα τιθεῖσαν αὐτὴν ὁρῶσι τοὺς 
τὴν δύναμιν ταύτην ἔχουσι, καὶ γυμνάσια πλεῖστα καὶ 
παντοδαπώτατα παρέχουσαν τοὺς ἀγωνίζεσθαι προηρη- 
μένοις καὶ περὶ τὰς τοιαύτας γυμνάζεσθαι βουλομένοις, 

416 ἔτι δὲ τὴν ἐμπειρίαν, ἥπερ μάλιστα ποιεῖ δύνασθα: λέ- 
γειν, ἐνθένδε πάντας λαμίβάνοντας᾽ πρὸς δὲ τούτοις καὶ 
τὴν τῆς φωνῆς κοινότητα καὶ μετριότητα καὶ τὴν ἄλλην 
εὐτρωπελίαν καὶ φιλολογίαν οὐ μικρὸν ἡγοῦνται συμβα- 
λέσθαι μέρος πρὸς τὴν τῶν λόγων παιδείαν, ὥστ᾽ οὐκ 
ἀδίκως ὑπολαμβάνουσιν ὥπαντας τοὺς λέγειν ὄντας δὲι- 

41)γοὺς τῆς πόλεως εἶναι μαθητάς. σκοπεῖτ᾽ οὖν μὴ παν- 

τάπασιν ἦ καταγέλαστον τῆς δόξης ταύτης φλαῦρόν τι 
καταγιγνώσκειν, ἣν ὑμεῖς ἔχετε παρὼ τοὺς Ἕλλησι πολὺ 
μᾶλλον ἢ ἐγὼ παρ ὑμῶν" οὐδὲν γὰρ ἀλλ᾽ ἢ φανερῶς 

ὑμῶν αὐτῶν ἔσεσθε κατεψηφισμένοι τὴν τοιαύτην ἀδιυ- 

318 κίαν, καὶ πεποιηκότες ὅμοιον ὥσπερ ἂν εἰ Λακεδαιμόνιοι 

ἃ ἀνήνεγκε om. pr. ἃ. ε κα περιβαλοίητε, αἵ 
Ὁ ἁπάντων διαφθείρεσθαι pr. G. videtur, G 

vulg. ἑπάντων τούτων διαφθείρεσθαι. 
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τοὺς περὶ τὸν πόλεμον ἀσκοῦντας ζημιοῦν ἐπιχειροῖεν, ἢ 
Θετταλοὶ παρὼ τῶν ἱππεύειν μελετώντων δίκην λαμβά- 
νειν ἀξιοῖεν. ὑπὲρ ὧν φυλακτέον ἐστίν, ὅπως μηδὲν τοι- 
οὔτον ἐξαμαρτήσεσθε περὶ ὑμᾶς αὐτούς, μηδὲ πιστοτέρους 
ποιήσεσθε τοὺς λόγους τοὺς τῶν κατηγορούντων τῆς πό- 

8ιϑλεως ̓  τοὺς τῶν ἐπαινούντων. οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν 
ὅτι τῶν Ἑλλήνων οἱ μὲν δυσκόλως πρὸς ὑμᾶς ἔχουσιν, οἱ 

δ᾽ ὡς οἱόν τε μάλιστα φιλῶσι καὶ τὰς ἐλπίδας τῆς 

σωτηρίας ἐν ὑμῖν ἔχουσι. καὶ φασὶν οἱ μὲν τοιοῦτοι μό- 
8λονήν εἶναι ταύτην πόλιν, τὰς δ᾽ ἄλλας κώμας, καὶ δὲ- 

καίως ἂν αὐτὴν ἄστυ τῆς Ἑλλάδος προσαγορεύεσθαι 
δ᾽. καὶ διὰ τὸ μέγεθος καὶ διὰ τὼς εὐπορίας τὰς. ἐνθένδε 

τὸς ἄλλοις γιγνομένας καὶ μάλιστα διὰ τὸν τρόπον. τῶν 

ἐνοικούντων" οὐδένας γὰρ εἶναι πρᾳοτέρους οὐδὲ κοινοτέρους 
οὐδ᾽ οἷς οἰκειότερον ἄν τις τὸν ἅπαντα βίον συνδιατρί- 

321 ψειεν. οὕτω δὲ μεγάλαις χρῶνται ταῖς ὑπερβολαῖς, 
ὥστ᾽ οὐδὲ τοῦτ᾽ ὀκνοῦσι" λέγειν, ὡς ἥδιον ἂν ὑπ᾽ ἀνδρὸ 

᾿Αθηναίου ζημιωθέϊεν ἢ διὼ τῆς ἑτέρων ὠμότητος εὖ πά- 

θοιεν. οἱ δὲ ταῦτα μὲν διωσύρουσι, διεξιόντες δὲ τὰς τῶν | 
συκοφαντῶν πικρότητας καὶ κακοπραγίας ὅλης τῆς πό- 

42, λεως ὡς ἀμίκτου καὶ χώλεπῆς οὔσης κατηγοροῦσιν. ἔστιν 
οὖν δικωστῶν νοῦν ἐχόντων, τοὺς μὲν τῶν τοιούτων λόγων 

αἰτίους γιγνομένους ἀποκτείνειν ὡς. μεγάλην αἰσχύνην τῇ 

πόλει περιποιοῦντας, τοὺς δὲ τῶν ἐπαίνων τῶν λεγομένων 

περὶ αὐτῆς μέρος τι συμβαλλομένους τιμῶν μᾶλλον ἢ 
τοὺς ἀθλητὰς τοὺς ἐν τοῖς στεφανίταις ἀγῶσι νικῶντας" 

323 πολὺ γὰρ καλλίω δόξαν ἐκείνων κτώμενοι τῇ πόλει τυγ- 

ο΄ χάνουσι καὶ μῶλλον ἁρμόττουσαν. περὶ μὲν γὰρ τὴν τῶν 

σωμάτων ἀγωνίαν πολλοὺς τοὺς ἀμφισβητοῦντας ἔχο- 

ἃ τῆς Ἑλλάδος G. τῆς ὅλης Ἑλλάδος τεῦ. D. cum vulg. 
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μέν, * δὲ τὴν; “παιδείαν “ἅπαντες ἂν ἡμᾶς πρωτεύειν 

προκρήνειαιν; “χρὴ ἡ δὲ τοὺς μικρὰ λογίζεσθαι δυναμένους 
τοὺς ἐν τόῖϊς τοιούτοις τῶν ἔργων διαφίροντας;,»ἐν ἐς ιὴ 
πόλις εὐδοκιμεῖ, τιμῶντας φαίνεσθαι, καὶ μὴ φθονερῶς 
ἔχειν, μηδ' ἐναντία τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι » γιγνώσκειν περὶ 

324 αὐτῶν. ὧν ὑμῖν οὐδὲν πώποτ᾽ ἐμέλησεν, ἀλλὼ τοσοῦτον 

᾿διημαρτήκατε τοῦ συμφέροντος, ὥσθ᾽ ἥδιον ἔχετε δὲ οὺς 
ἀκούετε κακῶς ἢ δὲ οὺρ ἐπαινεῖσθε, καὶ " δημοτικοὺς εἶ: εἷ- 
γώ! νομίζετε τοὺς τοῦ μισέσθαι τὴν πόλιν ὑπὸ πολλῶν 

αἰτίους ὄντας, ἢ τοὺς ἅπαντας οἷς πεπλησιάκασιν εὖ 
325 διακεῖσθαι πρὸς αὐτὴν πεποιηκότας. ἢν οὖν σωφρονῆτε, 

τῆς μὲν ταραχῆς παύσεσθε ταύτης, οὐχ, οὕτω δ᾽ ὥσπερ 

γῦν οἱ μὲν τραχέως οἱ δ᾽ ὀλιγώρως διακείσεσθε πρὸς τὴν 

φιλοσοφίαν, ἀλλ᾽ ὑπολαβόντες κάλλιστον εἶναι καὶ 

σπουδαιότατον τῶν ἐπιτηδευμάτων τὴν τῆς ψυχῆς ἐπι- 

μέλειαν, προτρέόψνετε τῶν νεωτέρων τοὺς [βίον ἱκανὸν κε- 
κτημένους καὶ σχολὴν ἄγειν δυναμένους ἐπὶ τὴν παιδείαν 

326 καὶ τὴν ἄσκησιν τὴν τοιαύτην, καὶ τοὺς μὲν πονεῖν ἐθέ- 

λοντας καὶ παρασκευάζειν σφᾶς αὐτοὺς χρησίμους τῇ 
πόλει περὶ πολλοῦ ' ποιήσεσθε, τοὺς δὲ καταβεβλημένως 

Ἵ ζῶντας καὶ μηδενὸς ἄλλου φροντίζοντας, πλὴν ὅπως 

ἀσελγῶς ὅ ἀπολαύσονται τῶν καταλειφθέντων, τούτους 

ἡ δὲ μισήσετε καὶ προδότας νομιεῖτε ' καὶ τῆς πόλεως 
327 καὶ τῆς τῶν προγόνων δόξης" μόλις γὰρ ἣν οὕτως ὑμᾶς 

αἴσθωνται πρὸς ἑκατέρους αὐτῶν διακειμένους, ἐθελήσου- 
'σιν οἱ νεώτεροι καταφρονήσαντες τῆς ῥαθυμίας προσέχειν 

328 σφίσιν αὐτοῖς καὶ τῇ φιλοσοφία τὸν νοῦν. ἀνωμνήσθητε 

δἰ δημοτωνὸς Θ." διμτικυνέρος 4 ἀπκιλλύσωτω Θ. ναυΐς. ἀκε- 
correetus G. eum vulg λαύσωνται. 

ἔ ποιήσεσθε G.D. vulg. ποιή- " δὲ G. D. vulg. χωρίς. 
σεσθα;:. ἢ καὶ τῆς πόλεως} om. pr. ἃ. 
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δὲ τὸ πάλλορ. καὶ τὸ μέγεθορ. τῶν. ἄργών τῶν τῇ «ἀτόλει 
καὶ τοῖς προγόνοις πεπραγμένων, καὶ διέλθετε πρὸς ὑμᾶς 
—* καὶ σκέψασθε ποῖός τις ἦν καὶ πῶς γεγονὼς καὶ 

τίνα " τρόπον πεπαιδευμένος ὁ τοὺς τυράννους ἐκβαλὼν 
καὶ τὸν δῆμον καταγαγὼν καὶ τὴν δημοκρατίαν κατά- 

στήσας, πόϊος δέ τις ὁ τοὺς βαρβάρους Μαραθῶνι τῇ 

μάχῃ νικήσας καὶ τὴν δόξαν τὴν ἐκ ταύτης γενομένην τῇ 

329 πόλει κτησάμενος, τίς δ᾽ ἦν ὁ μετ᾽ ἐκεῖνον τοὺς Ἕλληνας 

ἐλευθερώσας καὶ τοὺς προγόνους ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν καὶ 
τὴν δυναστείαν ἣν ἔσχον ' προωγαγών, ἔτι δὲ τὴν φύσιν 

* * ιδὰ ΝΑ, — Ε΄, 

τὴν τοῦ "" Πειρωίως κατιθὼν καὶ τὸ τειχος ἀκόντων Λώ- 

κεδαιμονίων τῇ πόλει περιβαλών, τίς δὲ ὁ μετὰ τοῦτον 

ἀργυρίου καὶ χρυσίου τὴν ἀκρόπολιν ἐμπλήσας καὶ τοὺς 
" F » Δ Ν * J 7 4 

εἴκους τοὺς ἰδίους μεστοὺς πολλῆς εὐδαιμονίας καὶ πλού- 

430 του ποιήσας" εὑρήσετε γώρ, ἢν ἐξετάζητε τούτων ἕκαστον, 
᾽ ἃς ν ᾿ » δὶ * ᾽ » 

οὐ τοὺς συκοφαντικῶς [βεβιωκότας ὀὐδὲ τοὺς ἀμελῶς, 

οὐδὲ τοὺς τὸς πολλόϊς ὁμοίους ὄντας, ταῦτω διωπεπρω- 

μένους, ἀλλὼ τοὺς διαφέροντας καὶ προσέχοντας μὴ 
͵7 »-» ᾽ Ζ ν * ⸗ ᾽ — 2 Ν “ 

μόνον ταῖς εὐγενείαις καὶ ταῖς δόξαις, ἀλλὰ καὶ τῷ 
φρονεῖν καὶ λέγειν, τούτους ἁπάντων ἀγαθῶν αἰτίους γε- 

4381: γενημένους. ὧν εἰκὸς ὑμᾶς ἐνθυμουμένους, ὑπὲρ μὲν τοῦ 
πλήθους τοῦτο σκοπεῖν, ὅπως ἔν τε τόϊς ὠγῶσι τοῖς περὶ 

τῶν συμβολαίων τῶν δικαίων τεύξονται καὶ τῶν ἄλλων 

τῶν κοινῶν μεθέξουσι, τοὺς δ᾽ ὑπερέχοντας καὶ τῇ φύσει 
καὶ ταῖς μελέταις, καὶ τοὺς τοιούτους γενέσθαι προθυ- 

432 μουμένους, ὀχαδᾷν καὶ τιμῶν καὶ θερωπεύειν, ἐπίστα- 

μένους ὅτι καὶ τὸ καλῶν καὶ μεγάλων ἡγήσασθαι σρω-᾿ 

γμάτων καὶ τὸ δύνασθαι τὰς πόλεις ἐκ τῶν κινδύνων 

Κ χρόπον πεπαιδευμένος τρόπον Ἢ Πειραιῶς D. et correctus G. 
καὶ πεπαιδευμένας G. et pr. D. vulg. Πειραιέως. 

᾿ πρρωγαγών) Libri προσαγαγών. 
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σώζειν καὶ τὴν δημοκρατίαν διαφυλάττειν ἐν τοῖς τοιού- 
τοις ἔνεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τος συκοφάνταις. 

333 Πολλῶν δ᾽ ἐφεστώτων μοι λόγων ἀπορῶ πῶς αὐτοὺς 
διαθώμαι" δοκεῖ γάρ μοι καθ᾽ αὑτὸ μὲν ἕκαστον ὧν δια- 
νοοῦμια! ῥηθὲν ἐπιεικὲς ἂν φανῆναι, πάντα δὲ νυνὶ λεγό- 
μενα πολὺν ἂν ὄχλον ἐμοί τε καὶ τοῖς ἀκούουσι παρα- ἃ 
σχεῖν. ὅπερ καὶ περὶ τῶν ἤδη προειρημένων δέδοικα, μὴ 
τοιοῦτόν τι πάθος " αὐτοῖς διὼ τὸ πλῆθος τυγχάνη συμ- 

334 βεβηκός. οὕτω γὰρ ἀπλήστως ἅπαντες ἔχομεν περὶ τοὺς 
λόγους, ὥστ᾽ ἐπαινοῦμεν “ μὲν τὴν εὐκαιρίαν καὶ φαμὲν 

οὐδὲν. εἶναι τοιοῦτον, ἐπειδὰν δ᾽ οἰηθῶμεν ὡς ἔχομεν. τι 'λέ- 
γεῖν, ἀμελήσαντες τοῦ ὑ μετριάζειν, κατὼ μικρὸν ἀεὶ. προσ- 
τιθέντες εἰς τὰς ἐσχάτας ἀκαιρίας ἐ ἐμβάλλομεν, ἡμᾶς e 
αὐτούς. ὅπου γε καὶ λέγων. ἐγὼ. ταῦτα καὶ. γιγνώσκων, 

335 ὅμως Ρ ἔτι βούλομαι διαλεχβήναι πρὸς ὑμᾶς. ἀγανακτῶ 

γῶρ ὁρῶν. τὴν. συκοφαντίαν ἄμεινον τῆς φιλοσοφίας. φερο- 
μένην, καὶ τὴν» μὲν κατηγοροῦσαν,. τὴν δὲ κρινομένην.. ὃ 344 

τίς ἂν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ἃ γενήσεσθαι προσεδόκησεν, 
ἄλλως τε καὶ παρ᾿ ὑμῖν τοῖς ἐπὶ σοφίᾳ μεῖζον τῶν ἄλ-- 

336 λων φρονοῦσιν ; οὔκουν ἐπί γε τῶν προγόνων οὕτως εἶχεν, 

ἀλλὰ τοὺς μὲν καλουμένους σοφιστὰς ἐθαύμαζον καὶ 
τοὺς συνόντως αὐτοῖς. ἐζήλουν, τοὺς δὲ συκοφάντας πλεί- 

᾿ στῶν κακῶν αἰτίους ἐνόμιζον εἶναι. μέγιστον δὲ τεκμή- 
τριον᾽ Σόλωνα μὲν γάρ, τὸν πρῶτον τῶν πολιτῶν λαβόντα 

τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην, προστάτην ἠξίωσαν τῆς πόλεως ἢ 

εἶναι, περὶ δὲ τῶν συκοφαντῶν χωλεπωτέρους ἢ περὶ τῶν 
337 ἄλλων " κωκουργιῶν τοὺς νόμους ἔθεσαν. τὸς μὲν γὰρ 

μεγίστοις τῶν ἀδικημάτων, ἐν ἑνὶ τῶν δικαστηρίων τὴν 

ἃ αὐτοῖς διὰ τὸ πλῆθος] Ηξς ἴῃ — ἴτας τον τ σκδρυις vulg. γενέ- 
—— α. 

o μὲν} om. pr. G. —— in margine 
Ρ ἔτῃῇ ὅτι G.D. nit G. F 

von. u. xk 
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κρίσιν ἐποίησαν, κατά δὲ τούτων γραφὰς μὲν πρὸς τοὺς 

θεσμοθέτας, εἰσαγγελίας δ᾽ εἰς τὴν βουλήν, προβολὰς δ᾽ 

ἐν τῷ δήμῳ, νομίζοντες τοὺς ταύτῃ τῇ τέχνη χρωμένους 
ἁπάσας ὑπερβάλλειν τὰς πονηρίας. τοὺς μὲν γὰρ ἄλ--ς 
λους "ἀλλ᾽ οὖν πειρασθαΐί γε λανθάνειν κακουργοῦντας, 

448 τούτους δ᾽ ἐν ἅπασιν ἐπιδείκνυσθαι τὴν αὑτῶν ὠμότητα 
Ν “ Ν ’ὔ ὕ * —2* 

καὶ μισανθρωπίαν καὶ φιλαπεχθημοσύνην. κἀκέϊνοι μὲν 
οὕτως ἐγίγνωσκον περὶ αὐτῶν' ὑμέϊς δὲ τοσοῦτον ἀπέ- 

χετε τοὺ κολάζειν αὐτούς, ὥστε τούτοις χρήσθε καὶ κα- 
7 Ν μ᾿ Ν —2 κν 7 τηγόροις καὶ νομοθέταις περὶ τῶν ἄλλων. καί τοι προσ- 

» ᾽ * — »“ »“» , * ᾿ — κ᾿ 

ἥκεν αὐτοὺς νὺν μισεῖσθαι μᾶλλον ἢ κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν 

439 χρόνον. τότε μὲν γὰρ ἐν τόϊς ἐγκυκλίοις μόνον καὶ τοῖς ἃ 
κατὰ τὴν πόλιν ἔβλαπτον τοὺς συμπολιτευομένους" ἐ- 
πειδὴ δ᾽ αὐξηθείσης τῆς πόλεως καὶ λαβούσης τὴν ἀρ- 
χὴν οἱ πατέρες ἡμῶν, μᾶλλον θαῤῥήσαντες τοῦ συμφέ- 

»" Ἁ ⸗ * * »" ᾿ » * 

porros, τόϊς μὲν καλοῖς κἀγαθοις τῶν ἀνδρῶν καὶ μεγά- 
λην τὴν πόλιν ποιήσασι διὼ τὰς δυναστείας ἐφθόνησαν, 

πονηρῶν δ᾽ ἀνθρώπων καὶ μεστῶν θρασύτητος ἐπεθύμησαν, 

340 οἰηθέντες ταῖς μὲν τόλμαις καὶ ταῖς φιλαπεχβημοσύναις 
ε * ὃ. ἃς * 7 * 7 
ἱκανοὺς αὐτοὺς ἔσεσθαι διαφυλάττειν τὴν δημοκρατίαν, e 

ἐ διὰ δὲ τὴν φαυλότητα τῶν ἐξ ἀρχῆς αὐτοῖς ὑπαρξάντων 

Ὁ οὐ. μέγαι φρονήσειν οὐδ᾽ ἐπιθυμήσειν ὁ ἑτέρας πολιτείας, 

ἐκ ταύτης τῆς “μεταβολῆς τί τῶν δεινῶν οὐ συνέπεσε τῇ 

πόλει, τί δὲ τῶν μεγίστων κακῶν οἱ ταύτην ἔχοντες τὴν 345 

341 φύσιν οὐ καὶ λέγοντες καὶ πράττοντες διετέλεσαν; οὖ 
τοὺς μὲν ἐνδοζοτάτους τῶν πολιτῶν καὶ μάλιστα δυνα- 

μένους ποιῆσαί τι τὴν πόλιν ἀγαθόν, ὀλιγαρχίαν ὀνειδὲ- 

ζοντες καὶ λωκωνισμόν, οὐ πρότερον ἐπαύσαντο πρὶν ἠνά- 
γκασαν ὁμοίους γενέσθωι ταῖς αἰτίαις ταῖς λεγομέναις 

5. ἀλλ᾽ οὖν] Addidi e Θ.Ὁ. ὀ" οὐ ροβξ φύσιν addidi ε 
t διὰ δὲ] διά τε Ὁ. εἴ pr. D. G. D. 

ταν νυ ΜΝ 

* “ 
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περὶ αὐτῶν ; τοὺς δὲ συμμάχους λυμαινόμενοι καὶ συκο- 
φαντοῦντες, καὶ τοὺς βελτίστους ἐκ τῶν ὄντων ἐκβάλ- 
λοντες, οὕτω διέθεσων ὥσθ᾽ ἡμῶν μὲν ἀποστῆναι, τῆς δὲ Ὁ 

342 Λακεδαιμονίων ἐρασθῆναι φιλίας καὶ συμμαχίας ; ἐξ 
ὧν εἰς πόλεμον καταστάντες πολλοὺς ἐπείδομεν τῶν πο- 
λιτῶν τοὺς μὲν τελευτήσαντας, τοὺς δ᾽ ἐπὶ τοῖς " πολε- 
μίοις γενομένους, τοὺς δ᾽ εἰς ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων κα- 
ταστάντας, ἔτι δὲ τὴν δημοκρατίαν δὶς καταλυθέσαν, 

καὶ ΝᾺ τείχη τῆς πατρίδος κατασκαφώντα, τὸ δὲ μέγι- 

ον, ὅλην τὴν πόλιν περὶ ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύσασαν ς 
343 καὶ τὴν ἀκρόπολιν τοὺς πολεμίους οἰκήσαντας. ᾿Αλλὰ 

γὰρ αἰσθάνομαι, καίπερ ὑπὸ τῆς ὀργῆς βία φερόμενος, 

τὸ μὲν ὕδωρ ἡμᾶς ἐπιλεῖπον, αὐτὸς δ᾽ ἐμπεστωκὼς εἰς 
λόγους ἡμερησίους καὶ κατηγορίας. ὑπερβὰς οὖ οὖν τὸ πλήη- 

θος τῶν συμφορῶν τῶν διὰ τούτους γεγενημένων, καὶ διω- 
σώμενος " τὸν ὄχλον τῶν ἐνόντων εἰπεῖν περὶ τῆς τούτων 
συκοφαντίας, μικρῶν ἔτι πάνυ μνησθεὶς ἤδη " καταλύσω 

344 τὸν λόγον. τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρῶ τοὺς κινδυνεύοντας, ἃ 

ἐπειδὰν περὶ τὴν τελευτὴν ὦσι τῆς ἀπολογίας, ἱκετεύον- 

τας, δεομένους, τοὺς παῖδας τοὺς φίλους ἀναβιβαζομέ. 
γους᾽ ἐγὼ δὲ οὔτε [τὸ] πρέπειν οὐδὲν ἡγοῦμαι τῶν τοιού- 
τῶν τοῖς τηλικούτοις, πρός τε τῶ ταῦτα γιγνώσκειν, αἰ- 
σχωυνθείην ἄν, εἰ δὶ ἄλλο τι σωζοίμον ἢ διὰ τοὺς λόγους 

345 τοὺς προειρημένους. οἶδα γὰρ ἐμαυτὸν οὕτως ὁσίως καὶ ε 
δικαίως κεχρημένον αὐτοῖς καὶ πιβ. τὴν πόλιν καὶ περ 

τοὺς προγόνους καὶ μάλιστα περὶ τοὺς θεούς, ὥστε, εἴ τι 

* φολεμίοις} πολέμοις G. D. margine posita: ἴῃ eontextu au- 
Υ τὸν ὄχλον] τὸ πλῆθος T. tem, sine ulla lacune nota, 1 - 
ᾧ καταλύσω---τὴν ψῆφω} Ηξο la "τοῖς ἰδίοις (de Bigis δ. 3.) in- 

in D. ab alia manu seripta feruntur. 
ϑιιηῖ, ἃ G. absunt, postea ἴῃ 

xXKk2 
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μέλε, τῶν ἀνθρωπίνων αὐτόϊς πραγμάτων, ἃ οὐδὲ τῶν νῦν 
346 περὶ ἐμὲ γιγνομένων οὐδὲν αὐτοὺς οἴμωι λανθάνειν. διόπερ 346 

οὐκ ὀῤῥωδῶ τὸ μέλλον συμβήσεσθαι παρ᾿ ὑμῶν, ἀλλὰ 
θαῤῥῶ καὶ πολλὰς ἐλπίδας ἔχω τότε μοι τοῦ βίου τὴν 
τελευτὴν ἥξειν, ὅταν μέλλη συνοίσειν "ἡμῖν, "χρώμενος, 
ὅτι καὶ τὸν παρελθόντα “χρόνον οὕτω τυγχάνω βεβιωκὼς 
μέχρι ταύτης τῆς ἡμέρας, ὥς περ προσήκει τοὺς εὐσεβεῖς 

347 καὶ θεοφιλεῖς τῶν ἀνθρώπων. ὡς "οὖν ἐμοῦ ταύτην ἔχον- 

τος τὴν γνώμην, καὶ νομίζοντος ὅ τι ἂν ὑμῖν δόξη, υ τοῦθ᾽ 

ἕξειν μοι καλῶς καὶ συμφερόντως, ὅπως ἕκαστος ὑμῶν 
χαίρει καὶ βούλεται, τοῶτον τὸν τρόπον φερέτω τὴν ψῆ-. 

φον. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥ͂Σ. 

ἽἼἽΠΕρι μὲν οὖν τοῦ ζεύγους τῶν ἵππων, ὡς οὐκ ἀφελό- 347 
ς ἊΝ “ 4 2 Ν 3 εἴν “ μένος ὁ πατὴρ Τισίαν εἶχεν ἀλλὰ πριώμενος παρὰ τῆς 

πόλεως τῶν ᾿Αργείων, τῶν τε πρέσβεων τῶν ἐκέϊθεν ἡκόν- 

τῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰδότων ἀκηκόατε μαρτυρούντων. 
τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἅπαντές εἰσιν εἰθισμένοι μὲ συκο- 

ἃ φαντεέϊν. τὰς μὲν γὰρ δίκας ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων. 

λαγχάνουσι, τὰς δὲ κατηγορίας ὑπὲρ τῶν τῆς πόλεως Ὁ 
—— — * 7 7 ΄ * πρωγμώτων ποιοῦντωι, καὶ πλείω χρόνον διατρίβουσι τὸν 

4 οὐδὲ L. ἐκ δὴ Ὁ, cum vulg. α χρῦθ᾽ α.Ὁ. vulg. ταῦθ᾽. 
ἔκδοτον G. * χαίρει καὶ βούλετα: L. ceteri 

τ ἡμῖν G. vulg. ὑμῖν. χαίρῃ καὶ βούληται. 
κ * — — L. — Υ ΠΕΡΙ---ο-οαἰτίας)] Hæc desunt 

— 
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πατέρα μου διαβάλλοντες ἢ περὶ ὧν ἀντώμοσαν διδά- 

σκοντες, καὶ τοσοῦτον καταφρονοῦσι τῶν νόμων, ὥστε 
περὶ ὧν ὑμᾶς ὑπ᾽ ἐκείνου φασὶν ἠδικῆσθαι, τούτων αὐτοὶ 

3 δίκην παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν ἀξιοῦσιν. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι μὲν 
οὐδὲν προσήκειν τὰς κοινὰς αἰτίας τοῖς ἰδίοις ἀγῶσιν" 
ἐπειδὴ δὲ Τισίας πολλάκις ὀνειδίζει μοι τὴν φυγὴν "τὴνο 

τοῦ πατρός, καὶ μᾶλλον ὑπὲρ τῶν "ὑμετέρων ἢ τῶν αὑτοῦ 
σπουδάζει πρῳγμάτων, ἀνάγκη. πρὸς ταῦτα τὴν ἀπολο- 
γίαν ποιεῖσθαι" καὶ γὰρ ἂν αἰσχυνοίμην, εἴ τῳ δόξαιμι 
τῶν πολιτῶν μῆττον φροντίζειν τῆς ἐκείνου δον ἃ ἢ τῶν 

ἐμαυτοῦ κινδύνων. , 

τὐμδιρο. ἡδεῖς ἀδῥυνῥοιβνκζλω βμέρδυ. ἀρ ἐβέμ 
λόγος" ἅπαντες γὰρ ἴσασιν ὅτι διὼ τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας 

᾿ἥ τε δημοκρατία κατελύθη κἀκεῖνος ἐκ τῆς πόλεως ἐξέ- 

πέσεν τῶν δὲ νεωτέρων ἕνεκα, οἱ τῶν μὲν πραγμάτων ἃ 
"ὕστεροι γεγόνασι, τῶν δὲ διαβαλλόντων πολλώκις ἀκη- 
κόασι, “ ποῤῥωτέρωθεν ἄρξομαι διδάσκειν. 

5. Οἱ γὰρ “τὸ πρῶτον ἐπιβουλεύσαντες τῷ δήμῳ καὶ 
καταστήσαντες τοὺς τετρωκοσίους, ἐπειδὴ παρακαλού- 
μένος ὁ πατὴρ οὐκ ἥθελε γενέσθαι, μετ᾽ αὐτῶν, ὁρῶντες 
αὐτὸν καὶ πρὸς τὼς πράξεις ἐῤῥωμένως ἔχοντα καὶ πρὸς 
τὸ πλῆθος πιστῶς διωκείμενον, “ οὐχ ἡγοῶντ᾽ οὐδὲν οἷοί τ᾽ 

᾿ εἶναι κινεῖν τῶν καθεστώτων, πρὶν ἐκποδὼν ἐκεῖνος αὐτοῖς ε 
ὁ γένοιτο. εἰδότες δὲ τὴν πόλιν τῶν μὲν περὶ τοὺς θεοὺς 
μάλιστ᾽ ἂν ὀργισθέϊσαν εἴ τις εἰς τὰ μυστήρια φαίνοιτ᾽ 
ἐξαμαρτάνων, τῶν δ᾽ ἄλλων εἴ τις 'τὴν δημοκρατίαν τολ- 
μῴη καταλύειν, ἀμφοτέρας ταύτας συνθώτες τὰς αἰτίας 548 

ὁ τὴν τοῦ G. vuls. (apud Ο0- ὀ“ ποῤῥωτέρωθεν G. vuls. πόῤῥωθεν. 
— 4 τὸ πρῶτον G. vulg. πρότερον. 

ἃ ὑμετέρων ἢ τῶν αὑτοῦ G. vulg. 5 οὐχ] om. G. 
ἡμετέρων ἢ τῶν ἑαυτοῦ. Γ χὴν δημοκρατίαν τολμῴη Ε 

Ὁ ὕστεροι G. vulg. ὕστερον. vulg. τολμῴη τὸν δῆμον. 
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εἰσήγγελλον ἐν τὴν βουλήν, λέγοντες ὡς ὁ πατὴρ "μὲν 
συνάγοι τὴν "ἑταιρείαν ἐπὶ νεωτέροις πράγμασιν, οὗτοι 
δ᾽ ἐν τῇ ̓ Πουλυτίωνος οἰκία συνδειπνοῦντες τὰ μυστήρια 

γἘαωρώφσειω. ὀρθης δὲ τῆς πόλεως γενομένης διὼ τὸ μέγεθος 
τῶν αἰτιῶν, καὶ διὰ ταχέων συλλεγείσης ἐκκλησίας, 

οὕτω σαφῶς ᾿ἐπέδειξεν αὐτοὺς ψευδομένους, ὥστε παρὰ 
μὲν τῶν κατηγόρων ἡδέως ἂν ὁ δῆμος δίκην ἔλαβε, τὸν 

8 δ᾽ εἰς Σικελίαν στρατηγὸν ἐχειροτόνησεν. μετὰ δὲ ταῦθ᾽ Ὁ; 
ὁ μὲν ἐξέπλευσεν ὡς ἀπηλλαγμένος ἤδη τῆς διαβολῆς, οἱ 
δὲ συστήσαντες τὴν βουλὴν καὶ τοὺς ῥήτορως ὑφ᾽ αὑτοῖς 

ποιησάμενοι πάλιν ἤγειρον τὸ πράγμα καὶ μηνυτῶς εἰσ- 
ἔπεμπον. καὶ τί δεῖ μακρολογεῖν οὐ γὰρ πρότερον 

ἐπαύσαντο, "πρὶν τόν. τε πατέρα ἐκ τοῦ στρατ 
μετεπέμψαντο, καὶ τῶν φίλων αὐτοῦ τοὺς. μὲν ἀπέκτει- 

οναν τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐξέβαλον. πυβόμενος δὲ τήν ς 

τε τῶν ἐχθρῶν δύναμιν καὶ τὰς τῶν ἐπιτηδείων συμφοράς, 
καὶ νομίζων δεινὰ πάσχειν, ὅτι παρόντα μὲν αὐτὸν οὐκ 
ἔκρινον ἀπόντος δὲ κατεγίγνωσκον, οὐδ᾽ " ὡς ἀπελθεῖν 

ἠξίωσεν εἰς τοὺς πολεμίους" ἀλλ᾽ ἐκέϊνος μὲν τοσαύτην 
πρόνοιαν “ ἔσχεν ὑπὲρ τοῦ μηδὲ φεύγων μηδὲν ἐξαμαρτεῖν 

10 εἰς τὴν πόλιν, ὥστ᾽ εἰς Αργος ἐλθὼν ἡσυχίαν Ρ εἶχεν, οἱ 

δ᾽ εἰς “τοσοῦθ᾽ ὕβρεως ἦλθον, ὥστ᾽ ἔπεισαν ὑμᾶς ἐλαύ- 

νειν αὐτὸν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος καὶ "στηλίτην ἀνα- ἃ 
΄ ὄν Ν ΄ ΄ μὴ “ Φ9 Ζ γράφειν καὶ πρέσβεις πέμποντας ἐξαιτεῖν παρ ᾿Αργείων. 

ἀπορῶν δ᾽ ὅ τι χρήσαιτο τοῖς παροῦσι κακοῖς καὶ παν- 

ἔ μὲν σινάγω, Ο. αὶ. συνάγει τῷ πρὶν τόν G. ceteri πρὶν ἄν τόν. 
μὰ: 5, πιϑτψανι πλημηξςῆνηε — 

h ἑταιρείαν G. vulg. ἑταιρίαν. o ἔσχεν---ἐξαμαρτεῖν G. vulg. 
1 Πουλυτίωνος G. vulg. Πολυτίω- εἶ τς 

γος: Ρ εἶχεν G. vulg. ἦγεν. 
“ΚΕ ποιήσειαν G. vulg. ποιήσαιεν. 4 τοσοῦθ᾽ G. vulg. τοσοῦτον. 
Ἢ ἐπέδειξεν αὐτοὺς ἃ. vulg. αὐ- τ στηλίτην ΕΑ. vulg. στήλην. 

τοὺς ἀπέδειξε. 
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ταχόθεν εἰργόμενος, καὶ σωτηρίας οὐδεμιᾶς ἄλλης αὐτῷ 
φαινομένης, "τελευτῶν ἐπὶ Λακεδαιμονίους ἠναγκάσθη 

καταφυγεῖν. 
11 Καὶ τὼ μὲν ' γενόμενα ταῦτ᾽ ἐστίν" " τοσοῦτον δὲ τοῖς 

ἐχθρόϊς τῆς ὕβρεως περίεστιν, ὥστε οὕτως ἀνόμως " τοῦ 
πατρὸς ἐκπεσόντος ὡς δεινὰ δεδρωακότος αὐτοῦ κατηγο- ὁ 
ροῦσι, [" καὶ διαβάλλειν ἐπιχειροῦσιν) ὡς " Δεκέλειάν τ᾽ 
ἐπετείχισε καὶ τὼς νήσους ἀπέστησε καὶ τῶν πολεμίων 

1 "διδάσκαλος κατέστη. καὶ ἐνίοτε μὲν αὐτοῦ προσποιοῦν- 
τῶι κατ᾿ ἣν, λέγοντες ὡς οὐδὲν διέφερε τῶν ἄλλων, 

Ὁ γυνὶ δ᾽ ἁπάντων αὐτὸν τῶν “γεγενημένων αἰτιῶνται, καί 
φασι παρ᾿ ἐκείνου μαθεῖν Λακεδαιμονίους ὡς χρὴ πολε- 

13 μεϊν, οἱ καὶ τοὺς ἄλλους “ διδάσκειν τέχνην ἔχουσιν. ἐγὼ 349 

δ᾽, εἴ μοι χρόνος ἱκανὸς γένοιτο, ῥαδίως ἂν αὐτὸν ἐπι- 
δείξαιμι τὰ μὲν δικαίως πράξαντα, τῶν δ᾽ ἀδίκως αἰ- 
τίαν ἔχοντα. πάντων δ᾽ ἂν εἴη δεινότατον, εἰ τοῦ πατρὸς 

᾿ φυγὴν ζημιωθείην. ν΄ 
14 Ἡγοῦμαι δ᾽ αὐτὸν παρ ὑμῶν δικαίως ἂν πλείστης 

συγγνώμης τυγχάνειν" ὑπὸ γὰρ τῶν τριάκοντ᾽ ἐκπεσόν- 

τες ταῖς αὐταῖς ἐκείνω συμφοραῖς " ἐχρήσασθε. ἐξ ὧνὉ 
ἐνθυμεῖσθαι χρὴ πῶς ἕκαστος ὑμῶν διέκειτο καὶ τίνα 
γνώμην εἶχε καὶ ποῖον κίνδυνον οὐκ ἂν ὑπέμεινεν, ὥστε 
παύσασθαι μὲν μετοικῶν, κατελθεῖν δ᾽ εἰς τὴν πατρίδα, 

Ἦν πλιυτῶν Οἱ Υυϊᾳ. τελευτω. ὀἠὁ διδάσκαλος κατέστη Ὁ. νυΐρ. 
— - κατέστη λλάσκαλος 
ἃ, χρσοῦτον δὲ τοῖς ἐχθροῖς τῆς Ὁ γυγὶ δ᾽ ἁπάντων G. νυ]ν. νῦν 

— ντυ οεβοραρλνα vulg. — 
ς γεγενημένων G. γενομέ- 

χα τοῦ πατρὸς] Αἀαϊὰὶ 6 ἃ. δν 
ΡΝ Ἂν διαβάλλειν ἐπιχειροῦτι»} * διδάσκειν ΗΝ vulg. τὴν 
οὔ. ἃ. 

ἢ Δεκέλειάν τ᾽ Ε΄. vulg. om. —————— 
particulam. 

ΚΑΚΆ 
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τ τιμωρήσασθαι δὲ τοὺς ἐκβαλόντας. ἐπὶ τίνα δ᾽ ἢ πόλιν 
ἢ φίλον ἢ ξένον οὐκ ἤλθετε δεησόμενοι συγκαταγαγϑέϊν 
ὑμᾶς ; τίνος δ᾽ ᾿ἀπέσχεσθε πειρώμενοι κατελθεῖν ς οὐ 
καταλαβόντες τὸν Πειραιᾷ καὶ τὸν σῖτον τὸν ἐν τῇ χώρα 
διεφθείρετε καὶ τὴν γῆν ἐτέμνετε καὶ τὰ προάστειω ἐνε- ὁ 

16 πρήσατε καὶ τελευτῶντες τόὶς τείχεσι προσεβάλετε εἰ καὶ 

ταῦθ᾽ οὕτω σφόδρ ἐνομίζετε χρῆναι ποιέϊν, ὥστε τοῖς ἡσυ- 
χίαν ἄγουσι τῶν συμφυγάδων μᾶλλον ὠργίζεσθε ἢ τοῖς 
αἰτίοις τῶν συμφορῶν γεγενημένοις. ὥστ᾽ οὐκ εἰκὸς ἐπι- 
τιμῶν τοῖς τῶν "αὐτῶν ὑμῖν ἐπιθυμοῦσιν, οὐδὲ κακοὺς 

ἄνδρας νομίζειν ὅσοι φυγόντες κατελθεῖν ἐζήτησαν, ἀλλὰ ἃ 
πολὺ μᾶλλον ὅσοι μένοντες φυγῆς ἄξια ἐποίησαν" οὐδ᾽ 
ἐντεῦθεν ἀρξαμένους κρίνειν ὁποῖός τις ἦν ὁ πατὴρ πολίτης, 

1 ὅτ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῆς πόλεως προσῆκεν, ἀλλ᾽ " ἐπ᾽ ἐκείγόυ 

τοῦ χρόνου σκοπέϊν, οἵος ἦν τὸν φυγεῖν περὶ τὸ πλῆθος, 

καὶ ὅτι διωκοσίους ' ὁπλίτας ἔχων τὰς μηγίστας πόλεις 

τῶν ἐν Πελοποννήσῳ Λακεδιαεμονίων μὲν ἀπέστησεν, ὑμῶν 

δὲ συμμάχους ἐποίησε, καὶ εἰς οἵους κινδύνους αὐτοὺς ς 
κατέστησε, καὶ ὡς "περὶ Σικελίαν ἐστρατήγησεν. τούτων 

μὲν γὰρ ἐκείνῳ προσήκει χάριν ὑμῶς ἔχειν: τῶν δ᾽ ἐν τῇ 

συμφορῷ γενομένων τοὺς ἐκβαλόντας αὐτὸν. δικαίως ἂν 
αἰτίους νομίζοιτε. 

18 ᾿Αναμνήσθητε δὲ πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, ἐπειδὴ κατῆλθεν, 
ὡς πόλλ᾽ ἀγαθὰ τὴν πόλιν ἐποίησεν, ἔτι δὲ πρότερον, ὡς 350 

ἐχόντων τῶν πραγμάτων αὐτὸν κατεδέζασθε, κατώλελυ- Ὁ 
μένου μὲν τοῦ δήμου, στασιαζόντων δὲ τῶν πολιτῶν, δια- 

φερομένων δὲ τῶν στρατιωτῶν πρὸς τὰς ἀρχὰς τὰς ἐνθάδε 
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καθεστηκυίας, εἰς τοῦτο δὲ μανίας ἀμφοτέρων ἀφιγμένων 
19 ὥστε μηδετέροις μηδεμίαν ἐλπίδ᾽ εἶναι σωτηρίας" οἱ μὲν Ὁ 

γὰρ τοὺς ἔχοντας τὴν πόλιν ἐχθροὺς ἐνόμιζον μᾶλλον ἢ 
Λακεδαιμονίους, οἱ δὲ τοὺς ἐκ Δεκελείας μετεπέμποντο, 
ἡγούμενοι κρεῖττον εἶναι τοῖς πολεμίοις τὴν πατρίδα πα- 
ραδοῦναι μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως στρατευομένοις 

λοτῆς πολιτείας μεταδοῦναι. τοιαύτην μὲν ' οὖν τῶν πολι- 
τῶν γνώμην ἐχόντων, κρατούντων δὲ τῶν πολεμίων καὶ 
τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάττης, ἔτι δὲ χρημάτων "ὑμῖν μὲν 
οὐκ ὄντων, ἐκείνοις δὲ βασιλέως "παρέχοντος, πρὸς δὲς 
τούτοις “ ἐνενήκοντα νεῶν ἐκ Φοινίκης εἰς "Ασπενδὸν ἠκου- 

αισῶν καὶ παρεσκευωσμένων Λακεδαιμονίοις βοηθεῖν, ἐν 
τοσαύταις συμφοραῖς καὶ " τοιούτοις κινδύνοις τῆς πόλεως 
οὔσης, μεταπεμννωμένων αὐτὸν τῶν στρατηγῶν οὐκ ἐσε- 
μνύνατο ἐπὶ τοὺς παροῦσιν, οὐδ᾽ ἐπέμυψατο περὶ τῶν γε- 
γενημένων, οὐδ᾽ ἐβουλεύσατο περὶ τῶν μελλόντων, ἀλλ᾽ 

εὐθὺς εἴλετο μετὰ τῆς πόλεως ὁτιοῦν πάσχειν μᾶλλον ἢ 

μετὰ Λακεδαιμονίων εὐτυχεῖν, καὶ πᾶσι φανερὸν ἐποίη-. 
σεν ὅτι τοῖς ἐκβαλοῦσιν ἀλλ᾽ οὐχ, ὑμῖν ἐπολέμει, καὶ ὅτι ἃ 

42 κατελβεὶν ἀλλ᾽ "οὐκ ἀπολέσαι τὴν πόλιν ἐπεθύμει. γενό- 

μενος δὲ μεθ᾽ ὑμῶν ἔπεισε μὲν Τισσαφέρνην μὴ παρέχειν 
χρήματα Λακεδαιμονίοις, ἔπαυσε δὲ τοὺς συμμάχους 
ὑμῶν ἀφισταμένους, διέδωκε δὲ παρ αὑτοῦ μισθὸν τοῖς 
στρατιώταις, ἀπέδωκε δὲ τῷ δήμῳ τὴν πολιτείαν, διήλ- 
λαξε δὲ τοὺς πολίτας, ἀπέστρεψε δὲ τὰς ναῦς "τὰς 

23 Φοινίσσας. καὶ μετὰ ταῦτα καθ᾽ ἕκαστον μὲν ὅσαςς 

᾿ οὖν} om. G. Ρ τοιούτοις G. vulg. τοσούτοις. 
m ὑμῖν μὲν αν vulg. μὲν ὑμῖν. 4 στρατηγῶν] στρατιῶν G. 
Ὁ παρέχοντος G. vulg. χορηγοῦν- τ οὐκ ἀπολέσαι} οὐκαϊταπολέσαι 

τος. G. vulg. οὐ καταπολεμῆσαι. 
ὁ ἐνενήκοντα Ο. vulg. ἐννενή- — 

κοντῶς 
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τριήρεις ἔλαβεν ἢ μάχας ἐνίκησεν ἢ πόλεις κατὰ κράτος 

ἑλεν ἢ λόγῳ πείσας φίλας ὑμῖν ἐποίησε, πολὺ ἂν ἔργον 
εἴη λέγειν' πλείστων δὲ κινδύνων τῇ πόλει κατ᾽ ἐκέϊνον 

τὸν ἡ καιρὸν γενομένων, " οὐδέποτε τοῦ πατρὸς ἡγουμένου 
"τρόπαιον ὑμῶν ἔστησαν. οἱ πολέμιοι. 

44 Περὶ μὲν οὖν τῶν  ἐστρατηγημένων οἶδα μὲν ὅτι πολλὰ 351 
πάραλείπω, διὰ τοῦτο δ᾽ οὐκ ἀκριβῶς εἴρηκα περὶ αὐὖ- 

τῶν, ὅτι σχεδὸν ἅπαντες μνημονεύετε τὰ πραχθέντα" λοι- 

δοροῦσι δὲ λίαν ἀσελγῶς καὶ θρασέως καὶ τὸν ἄλλον 
Ὑ βίον τὸν τοῦ πατρός, καὶ οὐκ αἰσχύνονται τοιαύτη παῤ- 

ῥησία χρώμενοι περὶ τοῦ τεθνεῶτος, ἣν ἔδεισαν ἂν "ποιή- 
25 σασθαι περὶ ζῶντος, ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἐληλύθασιν, 

ὥστ᾽ οἴονται καὶ παρ ὑμῖν καὶ παρὰ τόϊς ἄλλοις εὐδο- Ὁ 

ΡΨ υ 

κιμήσειν, ἣν ὡς ἂν δύνωνται πλέϊστα περὶ αὐτοῦ βλα- 
σφημήσωσιν, ὥσπερ οὐ πάντας εἰδότας ὅτι καὶ τόϊς 

, δα Ὁ 7 ᾽ — F ἦν φαυλοτάτοις τῶν ἀνθρώπων ἔξεστιν οὐ μόνον περὶ τῶν 
ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν θεῶν ὑβριστικοὺς 
a ᾽ » " Ἀ 7 b — ͵7 ᾽ ε 7 

26 λόγους εἰπεῖν. Ι'σωῶς μεν οὖν “ἀνόητόν ἐστιν πάντων 

τῶν εἰρημένων φροντίζειν" ὅμως δ᾽ οὐχ ἥκιστ᾽ ἐπιθυμῶ 
περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῶν τοῦ πατρὸς διελθέϊν πρὸς 
ὑμᾶν, μικρὸν προλαβὼν καὶ τῶν προγόνων ἐπιμνησθείς, ς 

ἵν ἐπίστησθ᾽ ὅτι πόῤῥωθεν “ἡμῖν ὑπάρχει μέγιστα καὶ 
κάλλιστα τῶν πολιτῶν. 

27 Ὃ γὰρ πατὴρ “πρὸς μὲν ἀνδρῶν ἦ ἤν Εὐπωνμδῆν, ὦ ων 

τὴν εὐγένειαν ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας ῥάδιον γνῶναι, 
Ν 2* * * δῶ, δ ὅν Ἃ ΄ 

πρὸς γυναικῶν ὁ Αλκμαιωνίθωῶν, οἱ τοῦ μὲν πλούτου 

t καιρὸν G. vulg. χρόνον. ἃ λόγους εἰπεῖν G. νυν. εἰπεῖν 
Ὁ οὐδέποτε] οὐδεπώποτε G. λόγους. ᾿ 
τ τρόπαιον ὑμῶν G. vulg. τρό- Ὁ ἀνδητόν ἐστιν G. vulg. ἐστὶν 

παιον καθ᾽ ὑ ὑμῶν. ἀνόητον. "ἢ ὲ 
Υ βίον τὸν τοῦ , vulg. βίον τοῦ. ς ἡμῖν ὑπάρχει] ὑμῖν ὑπάρχειν Ὁ. 
2. ποιήσασθαι G. vulg. ποιούμε- d πρὸς μὲν ἀνδρῶν ἦν Ε΄. vulg. ἦν 

γί πρὸς μὲν ἀνδρῶν. 
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μέγιστον “ μνημέϊον κατέλιπον (ἵππων γὰρ ζεύγει πρῶτος 
᾿Αλκμαΐίων τῶν πολιτῶν ᾿Ολυμπιάσιν ἐνίκησε), τὴν δ᾽ 
εὔνοιων, ἣν εἶχον εἰς τὸ πλῆθος, ἐν τοῖς — [ἐπε- 

28 δείξαντο" συγγενεῖς γὰρ ὄντες Πεισιστράτου, καὶ πρὶν d 

εἰς τὴν ἀρχὴν καταστῆναι μάλιστ᾽ αὐτῷ χρώμενοι τῶν 

πολιτῶν, οὐκ ἠξίωσαν μετασχεῖν τῆς ἐκείνου τυραννίδος, 
ἀλλ᾽ ὅ εἴλοντο φυγᾶν μᾶλλον ἢ τοὺς πολίτας ἰδεὶν δου- 

29 λεύοντας. — — δ᾽ ἔτη τῆς στάσεως γενομένης, 
ὑπὸ μὲν τῶν τυράννων "τοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐμ 

σήθησαν, ὥσθ᾽ ὁπότε τἀκείνων ᾿κρατήσεμν, οὐ μόνον τὰς 

οἰκίας αὐτῶν κατέσκαπτον ἀλλὰ καὶ τοὺς τάφους ἀνώ- 

ρυττον, ὑπὸ δὲ τῶν ᾿"συμφυγάδων οὕτω σφόδρ ἐπιστεύ- 
θησαν, ὥσθ᾽ ἅπαντα τοῦτον τὸν χρόνον ἡγούμενοι τοῦ δῆ- 

ϑομου διετέλεσαν. καὶ τὸ τελευταῖον ᾿Αλκιβιάδης καὶ 
ἧ Κλεισθένης, ὁ μὲν πρὸς πατρὸς ὁ δὲ πρὸς μητρὸς ὧν 

πρόπαππος. τοῦ πατρὸς τοὐμοῦ, στρατηγήσαντες ' τῆς 352 
φυγῆς κατήγαγον τὸν δῆμον καὶ τοὺς τυράννους ἐξέβα- 

831 λον, καὶ κατέστησαν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν, ἐξ ἢ ἧς οἱ 

πολῖται πρὸς μὲ ἀνδρίαν οὗ ουτως ἐπαιδεύθησαν, ὦ ὥστε τοὺς 

βαρβάρους τοὺς ἐπὶ πᾶσαν ἐλθόντας τὴν Ἑλλάδα μόνοι 
γικῶν μαχόμενοι, περὶ δὲ δικαιοσύνης τοσαύτην δόξαν 

ἔλαβον, ὥσθ᾽ ἑκόντας αὐτοῖς τοὺς Ἕλληνας ἐγχειρίσαι 
τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης, τὴν δὲ πόλιν "ἢ τηλικαύτην 

ἐποίησαν καὶ τῇ δυνάμει καὶ ταῖς ἄλλαις κατασκευαῖς, Ὁ 
“ 

ὥστε τοὺς φάσκοντας αὐτὴν ἄστυ τῆς Ἑλλάδος εἶναι 

Ἐ μνημεῖον G. . σημεῖον. σαιεν. 
—— — Κ συμφυγάδων ἃ. vulg. φυγά- 
ΒΕ εἵλοντο ἣν α. vulg. ἡγή- δὼν. 

σαντο κρεῖττον ε αν τα. 1 τῆς φυγῆς Ε. vulg. ἐκ τῆς φυ- 
τρίδα. : γῆς : τῆς φυλῆς eorrectus G. 

Ἀ χοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων G. Ὧν τηλικαύτην ἐποίησαν} τηλι-" 
ceteri τοσούτων ὄντων. καύτην τὸ μέγεθος ἐποίησαν. 

ἱ κρατήσειεν G. vulg. κρατή- 
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καὶ τοιαύταις ὑπερβολαῖς εἰθισμένους χρῆσθαι δοκεῖν 
ἀληθὴ λέγειν. 

412 Τὴν μὲν οὖν φιλίαν τὴν πρὸς τὸν δῆμον οὕτω παλαιὰν 
καὶ γνησίαν καὶ διὼ τὰς μεγίστας εὐεργεσίας γεγέενή- 
μένην παρὼ τῶν προγόνων παρέλαβεν" " αὐτὸς δὲ κατε- 

λείφθη μὲν ὀρφανός (ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ μαχόμενος ἐν 
Κορωνεία. τοῖς πολεμίοις ἀπέθανεν), ἐπετροπεύθη δ᾽ ὑπὸο 
Περικλέους, ὃν πάντες ἂν " ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστα- 
τον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον " γενέσθα: τῶν πολιτῶν. 

43 ἡγοῦμαι γὰρ καὶ τοῦτ᾽ εἶναι τῶν κωλῶν, ἐκ τοιούτων γενό- 
μενον ὑπὸ τοιούτοις ἤθεσιν ἐπιτροπευθήναι καὶ τραφῆναι καὶ 
παιδευθῆναι. δοκιμασθεὶς δ᾽ οὐκ ἐνδεέστερος ἐγένετο τῶν 

προειρημένων, οὐδ᾽ ἠξίωσεν αὐτὸς μὲν ῥαθύμως ζῆν, σεμνύνε- 

σῇα, δ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν προγόνων ἀρεταῖς, ἀλλ᾽ εὐβὺς οὕτω ἃ 
μέγ᾽ ἐφρόνησεν, ὥστ᾽ ὠήθη δὲν δὲ αὑτὸν “ καὶ τἀκείνων 

* μνημονεύεσθαι. καὶ ἐπερῶτον «μάν; ὅτε: Φορμίων εξ. 
γαγεν ἐπὶ ᾿Θρῴκης * ᾿Αθηναίων ὶ ὁπλίτας, ἐπι- 
λεξώμενος τοὺς ἀρίστους, ᾿ μετὼ τούτων στρατευσάμενος 
τοιοῦτος ἦν ἐν τοῖς κινδύνοις ὥστε στεφανωθῆναι καὶ παν- 
σπλίαν λαβεῖν παρὼ τοῦ στρωτηγοῦ. καΐτοι τί " χρὴ τὸν 

45 τῶν μεγίστων ἐπαίνων ἄξιον ; οὐ μετὰ μὲν τῶν βελτί- 

στῶν ἐκ τῆς πόλεως στρατευόμενον ἀριστείων ἀξιοῦσθαι, ε 

πρὸς δὲ τοὺς κρατίστους τῶν Ἑλλήνων ἀντιστρατήγ οὐντ᾽ 

ἐν "ἅπασι τοῖς κινδύνοις αὐτῶν φαίνεσθαι περιγιγνόμε- 
γον; ἐκέϊνος τοίνυν τῶν μὲν νέος ὧν ἔτυχε, τὼ δ᾽ ἐπειδὴ 

πρεσβύτερος Υἦν ἔπραξεν. 

Ὁ αὐτὸς G. vulg. οὗτος. 8 ῥηλίτας) om. G. 
o ὁμολογήσειαν καὶ G. vulg. ὁμο- τ μετὰ G. vulg. καὶ μετά. 

λογήσαιεν ὡς. ἡ" χρὴ τὸν G. vulg. χρὴ ν»ομέζειν 
Ρ γενέσθαι, G. vulg. γεγενῆσθαι. ποιεῖν τόν. 
4 καὶ τἀκείνων G. vulg. καὶ οὐ χ ἅπασι G. vulg. πᾶσι. 

διὰ τἀκείνων. Υ ετυχε 6. 

τ Θραΐίκης G. vulg. Θρᾷκας. - 5. μά 
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836 Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν μητέρα τὴν " ἐμὴν ἔγημεν. ἡγοῦ- 353 
μώι γὰρ καὶ ταύτην ἀριστεῖον αὐτὸν λαβεῖν. ὁ γὰρ πα- 

τὴρ αὐτῆς Ἱππόνικος, πλούτῳ μὲν " πρῶτος ὧν τῶν Ἕλ- 
λήνων, γένει δ᾽ οὐδενὸς ὕστερος τῶν πολιτῶν, τιμώμενος 
δὲ καὶ θαυμαζόμενος μάλιστα τῶν ἐφ᾽ αὑτοῦ, μετὼ 
προικὸς δὲ πλείστης καὶ δόξης μεγίστης ἐκδιδοὺς τὴν 
θυγατέρα, καὶ τοῦ γάμου τυχεϊν εὐχομένων μὲν ὠπάν- 

Ἢ τῶν, ἀξιούντων δὲ τῶν πρώτων, τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἐξ 
'ἁπάντων ἐκλεξάμενος κηδεστὴν ἐπεθύμησε ποιήσασθαι. ὃ 

37 Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὁρῶν τὴν "ἐν Ὀλυμπίᾳ 
πανήγυριν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ἀγαπωμένην " καὶ θαυ- 
μαζομένην, καὶ τοὺς Ἕλληνας “ἐπίδειξιν ἐν αὐτῇ ποιου- 
μένους πλούτου καὶ ῥώμης καὶ παιδεύσεως, καὶ τούς τ᾽ 

ἀθλητὰς ζηλουμένους καὶ τὰς πόλεις ὀνομαστὰς γιγνο- 
48 μένας “τὰς τῶν νικώντων, καὶ πρὸς τούτοις ἡγούμενος 

τὰς μὲν ἐνθάδε λειτουργίας ὑπὲρ τῶν ἰδίων πρὸς τοὺς 
πολίτας εἶναι, τὰς δ᾽ ΕΝ τῆς 
πόλεως εἰς ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα γίγνεσθαι; " αὖτα 

διανοηθείς, οὐδενὸς ἀφυίστερος οὐδ᾽ "ἀῤῥωστότερος τῷ σώ- 

μάτι γενόμενος τοὺς μὲν γυμνικοὺς ὠγῶνας ὑπερεῖδεν, 
30 εἰδὼς ἐνίους τῶν ἀθλητῶν καὶ κακῶς γεγονότας καὶ μι- 

κρὰς πόλεις οἰκοῦντας καὶ ταπεινῶς πεπαιδευμένους, 
ἱπποτροφεέῖν δ᾽ ἐπιχειρήσας, ὃ τῶν εὐδαιμονεστώτων ἔργον 

ἐστί, φαῦλος δ᾽ οὐδεὶς ἂν ποιήσειεν, οὐ μόνον τοὺς ἀντα- ἃ 
γωνιστὰς ἀλλὰ καὶ τοὺς. πώποτε νικήσαντας ὑπερεβάώ- 

40 Acro. ζεύγη γὰρ καθῆκε τοσαῦτα μὲν τὸν ἀριθμόν, ὅσοις 

Ζ , d 6. ΤῊ ΤΟΥ ΠΝ 
Ὁ ἐν Ολυμπίᾳ G. vulg. Ὀλυμ- ἴ ταῦτα διανοηθεὶς ἃ. ceteri ταῦ- 

«ιᾶσι. τα δὲ διανοηθείς. 
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οὐδ᾽ αἱ μέγισται "τῶν πόλεων ἠγωνίσαντο, "τοιαῦτα δὲ 
τὴν ἀρετήν, ὥστε καὶ πρῶτος καὶ δεύτερος ᾿ γενέσθαι καὶ 
τρίτος. χωρὶς δὲ τούτων ἐν ταῖς θυσίαις καὶ ταῖς ἄλλαις 

ταὶς περὶ τὴν ἑορτὴν δαπάναις οὕτως ἀφειδῶς διέκειτο 

καὶ μεγαλοπρεπῶς, ὥστε φαίνεσθαι τὰ κοινὰ " τὰ τῶν 
41 ἄλλων ἐλάττω τῶν ἰδίων τῶν ἐκείνου. κατέλυσε δὲ τὴν 

θεωρίαν τὰς μὲν τῶν ' προτέρων εὐτυχίας μικρὰς πρὸς 

τὼς αὑτοῦ " δόξαι ποιήσας, τοὺς δ᾽ ἐφ᾽ αὑτοῦ νικήσαντας 
παύσας ζηλουμένους, τόϊς δὲ μέλλουσιν ἱπποτροφεῖν οὐ- 354 
— ὑπερβολὴν καταλιπών. Περὶ δὲ τῶν ἐνθάδε Ζρρη- 

γιῶν " καὶ γυμνασιαρχμῶν καὶ τριηραρχιῶν αἰσχύνομαι 
λέγειν" “τοσοῦτον γὰρ "τῶν ἄλλων διήνεγκεν, ὥσθ᾽ οἱ μὲν 

ἐνδεεστέρως ἐ ἐκείνου λειτουργήσαντες ἐκ τούτων σφᾶς αὐ- 

τοὺς ἐγκωμιάζουσιν, ὑπὲρ ἐκείνου δ᾽ εἴ τις καὶ τῶν τη- 

λικούτων χάριν ἀπαιτοίη, περὶ "μικρῶν ἂν δόξειε τοὺς 
λόγους ποιεῖσθαι. 

483 Πρὸς δὲ τὴν πολιτείαν, "οὐδὲ γὰρ τοῦτο παραλειπτέον, ἢ 
ὥσπερ οὐδ᾽ ἐκεῖνος αὐτῆς ἠμέλησεν, ἀλλὰ τοσούτῳ τῶν 

μάλιστ᾽ εὐδοκιμησάντων ἀμείνων περὶ τὸν δῆμον " γέγο- 
γεν, ὅσον τοὺς μὲν ἄλλους εὑρήσεθ᾽ ὑπὲρ αὑτῶν στασιά- 

44σαντας, ἐκεῖνον δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύοντα. οὐ γὰρ ἀπε- 

λαυνόμενος ἀπὸ τῆς ὀλιγαρχίας, ἀλλὰ παρακαλούμενος, 
ἦν δημοτικός" καὶ πολλάκις "ἐκγενόμενον αὐτῷ μὴ μό- 

« {538} 

ξ τῶν πόλεων G. vulg. τῶν ἄλ- o τοσοῦτον G. vulg. τοσούτῳ. 
λων πόλεων. Ρ τῶν ἄλλων] ἐν τοῖς ἄλλοις G. 

h χριαῦτα δὲ τὴν ἀρετὴν] τοιαύ- 4 ὑπὲρ ἐκείνου α΄. vulg. ὑπὲρ 
τ, δ᾽ ἀρετὴν ἃ. ἐκείνων. 

ἐ γενέσθαι καὶ τρίτος G. vulg. τ μικρῶν G. vulg. τούτων. 
καὶ τρίτος γενέσθαι. 5 οὐδὲ γὰρ] οὐδέ γε ἃ. 
——— vulg. τῶν... τ ὥσπερ οὐδ᾽ οὐδὲ γὰρ ἃ. . 

προτέρων (ἃ. ceteri πρώτων. ἃ ψέγονεν ἃ. vulg. ἐγεγόνει. 
τὶ δόξαι" Ε,, vulg. δόξας. * ἐκγενόμενον G. vulg. ἐγγενό- 
Ὁ καὶ γυμνασιαρχιῶν) οἵη. G. μενον. 
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νον μετ᾽ ὀλίγων τῶν ἄλλων ἄρχειν, ἀλλὼ καὶ τούτων 
αὐτῶν πλέον ἔχειν, οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλ᾽ εΐλεθ᾽ ὑπὸ τῆς ς 

πόλεως ἀδικηθῆναι μᾶλλον ἢ τὴν πολιτείαν προδώναι. 
45 καὶ ταῦθ᾽ ἕως μὲν συνεχῶς ἐδημοκρατεῖσθ᾽, οὐδεὶς ἂν 

ὑμᾶς, λέγων ἔπεισεν' γῦν δ᾽ αἱ στάσεις αἱ γενόμεναι 
σαφῶς ὑμῶν ἐπέδειξαν καὶ τοὺς δημοτικοὺς καὶ τοὺς 

ὀλιγωρχικοὺς, καὶ τοὺς οὐδετέρων ἐπιθυμοῦντας καὶ τοὺς 

46 ἀμφοτέρων " μετέχειν ἀξιοῦντας. ἐν αἷς δὲς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν 
τῶν ὑμετέρων ἐξέπεσεν" καὶ τὸ μὲν πρότερον, ἐπειδὴ τάχιστ᾽ ἃ 
ἐκέϊνον ἐκποδὼν ἐποιήσαντο, τὸν δῆμον κατέλυσαν, τὸ δ᾽ 

ὕστερον οὐκ ἔφθησαν ὑμᾶς καταδουλωσάμενοι, καὶ πρώ- 
του τῶν πολιτῶν αὐτοῦ " φυγὴν κατέγνωσαν" οὕτω σφόδρ᾽ 
ἥ τε πόλις τῶν τοῦ πατρὸς “ κακῶν ἀπέλαυσε, κἀκεῖνος 

4) τῶν τῆς πόλεως συμφορῶν ἐκοινώνησεν. καΐτοι πολλοὶ 
τῶν πολιτῶν πρὸς αὐτὸν δυσκόλως εἶχον “ὡς πρὸς τυ- 
ρωννεϊν ἐπιβουλεύοντα, οὐκ. ἐκ τῶν ἔργων σκοποῦντες, 
ἀλλ᾽ ἡγούμενοι τὸ μὲν πρώγμα ὑπὸ πάντων ζηλώσθαι, ς 
δύνασθαι δ᾽ “ ἂν ἐκεῖνον μάλιστα διαπράξασθαι. διὸ 
καὶ δικαίως ἂν αὐτῷ πλείω χάριν ἔχοιτε, ὅτι τὴν μὲν 
[αἰτίαν μόνος τῶν πολιτῶν ἄξιος ἦν ταύτην ἔχειν, τῆς 355 

δὲ πολιτείας ἴσον ᾧετο ὃ δὲν καὶ τοῖς ἄλλοις μετεῖ- 
— DE— 

48 Διὼ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐνόντων εἰπεῖν ὑπὲρ τοῦ πατρός, 

ἀπορῶ τίνος ἐν τῷ παρόντι πρέπει μνησθῆναι καὶ ποῖ 
αὐτῶν χρ, παραλιπεϊν" ἀεὶ γάρ μοι δοκεῖ μεῖζον εἶναι 

Υ ὑμῖν] om. ἃ. ὦ ὡς πρὸς τυραννεῖν ἐπιβουλεύοντα 
5. καὶ τρὺς δημοτικοὺς καὶ τοὺς G. vulg. ὡς τυραννεῖν ἐπιχειροῦντα. 
— — pr. α. ἐκεῖνον G. vulg. ἐκεῖνον ἄν. 

Mom. pr. ἢ αἰτίαν μόνος τῶν πολιτῶν ἄξιος 
α. ἦν ταύτην G. vulg. αἰτίαν ταύτην 

Ὁ φυγὴν] φυγεῖν G. μόνος τῶν πολιτῶν ἣν ἄξιος. 
“ κακῶν G. vulg. καλῶν. . 8 δεῖν καὶ G. vulg. δεῖν αὑτῷ καί. 



512 ΓΞΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. XVI. 

τὸ μήπω πεζρασμένον τῶν ἤδ πρὸς ὑμᾶς. εἰρημένων. ἐπεὶ 
49 καὶ τοῦθ᾽ ἡγοῦμαι πᾶσιν εἶναι φανερόν, ὅ ὅτι τοῦτον ἀνά- 

γκαῖόν ἐστιν εὐνούστωτον εἶναι ταῖς τῆς πόλεως εὐτυ-" 

χίαις, "ὅτῳ τὸ πλεῖστον μέρος καὶ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν 

κακῶν μέτεστιν. ἐκείνου τοίνυν εὖ μὲν πραττούσης τῆς 
πόλεως τίς εὐδαιμονέστερος ἢ θαυμαστότερος ' ἢ ζηλωτό- 
τερος ἦν τῶν πολιτῶν, δυδτυχησάσης δὲ τίς ἐλπίδων 

μειζόνων ἢ χρημάτων πλειόνων ἢ δόξης καλλίονος ἐστε- 
φορήθη ; οὐ "τὸ τελευταῖον ἐπειδὴ κατέστησαν οἱ τριάκονθ᾽, 

οἱ μὲν ἄλλοι τὴν πόλιν ἔφευγον, ἐκεῖνος δ᾽ ἐξ ἁπάσης 

τῆς Ἑλλάδος ἐξέπεσεν; οὐ Λακεδαιμόνιοι καὶ Λύσαν-ο 

δρος ὁμοίως ἔργον ἐποιήσαντ᾽ ἐκέϊνον ' ἀποκτέϊναι καὶ τὴν ᾿ 
ὑμετέραν καταλῦσαι δύναμιν, οὐδεμίαν ἡγούμενοι πίστιν 
ἕξειν παρὼ τῆς πόλεως, εἰ τὼ τείχη καταβάλοιεν, εἰ μὴ 

51 καὶ τὸν ἀναστῆσαι δυνάμενον ἀπολέσαιεν; ὥστ᾽ οὐ μόνον ἐξ 
ὧν ὑμᾶς εὖ πεποίηκεν, ἀλλὼ καὶ ἐξ ὧν δὲ ὑμᾶς κακῶς πέ- 

'πονθε, ῥάδιον γνῶναι. τὴν εὔνοιαν τὴν ἐκείνου. φαίνεται γὰρ 
τῷ δήμῳ βουβῶν, πῆς αὐτῆς πολιτείας ὑμῖν ἐπιθυμῶν, ὑπὸ 

τῶν αὐτῶν κακῶς πάσχων, ἅμα τῇ πόλει δυστυχῶν, 
τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους ὑμῖν νομίζων, ἐ ἐκ παντὸς d 
τρόπου κινδυνεύων. τὰ "μὲν. ὑφ᾽ ὑμῶν, τὰ δὲ μεθ᾽. ὁμῶν " 

52* τὰ δὲ δὲ ὑμᾶς, τὰ δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν, —* πολίτης 

Χαρικλεέῖ τῷ τούτου κηδεστῇ " γεγενημένος, ὃς τόϊς μὲν ἢ 

— ——— ἐπεθύμει, τῶν δὲ πολιτῶν ἄρχειν 

ἠξίου, καὶ φεύγων μὲν ἡσυχίαν “εἶχε, κατελθὼν δὲ κα- 

κῶς ἐποίει τὴν πόλιν. καίτοι πῶς ἂν γένοιτο , φίλος 

Ν ὅτῳ . νυῖρ, ὅ. ὑμῶν] Ηδο ane illa τὰ δὲ μεθ' 
ἢ ζηλωτότερος] Αἀάϊάϊε ἃ. ὑμῶν ponit G. 
κ τὸ τελευταῖον} Articulum om. πα γεγενημένος G. vulg. γενόμε- 

α * νος. 
1 ἀποκτεῖναι ἃ. vulg. κτεῖναι. ο εἶχεν G. vulg. ἦγε. 
τὶ τὰ δὲ δ ὑμᾶς, τὰ δ᾽ ὑπὲρ — 
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53 πονηρότερος ἢ ἐχθρὸς ἐλάττονος ἄξιος ; Εἶτα σὺ κηδεστὴς ε 
μὲν ὧν ἐκείνου, βεβουλευκὼς δ᾽ ἐπὶ τῶν τριάκοντα, τολ- 
μῶς ἑτέροις μνησικωκεῖν, καὶ οὐκ αἰσχύνει τὰς συνθήκας 
παραβαίνων, δὲ ἃς αὐτὸς οἰκεῖς τὴν πόλιν, οὐδ᾽ ἐνθυμεῖ 
διότι, ὁπόταν δόξη τῶν παρεληλυθότων τιμωρίαν ποιεῖσθαι, 356 
σοὶ καὶ Ῥπροτέρῳ καὶ μᾶλλον ἢ ἐμοὶ κινδυνεύειν ὑπάρχει; 
οὐ γὰρ δήπου παρ᾿ ἐμοῦ μὲν δὑπὲρ ὧν ὁ πατὴρ ἔπραξε 
δίκην λήψονται, σοὶ δὲ καὶ ὧν αὐτὸς ἡμάρτηκας συγ- 

54 γνώμην ἕξουσιν. ἀλλὰ μὴν "οὐδ᾽ ὁμοίας ἐκείνω φανήσει 
τὰς προφάσεις ἔχων οὐ γὰρ ἐκπεσὼν ἐκ τῆς πατρίδος 
ἀλλὼ συμπολιτευόμενος, οὐδ᾽ ἀναγκασθεὶς ἀλλ᾽ ἑκών 
οὐδ᾽ ἀμυνόμενος ἀλλ᾽ ὑπάρχων ἠδίκεις αὐτούς, ὥστ᾽ οὐδ᾽ 
ἀπολογίας σοι προσήκει τυχεῖν ᾽παρ αὐτῶν. b 

55 ᾿Αλλὼ γὰρ περὶ μὲν τῶν 'Τισίῳ πεπολιτευμένων ἴσως 
ποτ᾽ ἐν τοῖς τούτου κινδύνοις ἐγγενήσεται ἃ χαὶ διὼ μα- 

κροτέρων εἰπ εἰν" ὑμᾶς δ᾽ ἀξιῶ μὴ προέσθαι —* τοῖς 

ἐχθροῖς, μηδ᾽ ἀνηκέστοις συμφοραῖς περιβαλεῖν. "; 
᾿ φόγὰρ καὶ νῦν πεπείραμαι κακῶν, ὃς εὐθὺς —— 

ὀρφανὸς κατελείφθην, τοῦ μὲν πατρὸς φυγόντος, τῆς δὲ 
μητρὸς τελευτησώσης, οὕπω δὲ τέτταρα ἔτη γεγονὼς διὼ 5 
τὴν τοῦ πατρὸς φυγὴν περὶ τοῦ σώματος εἰς κίνδυνον 
κατέστην, ἔτι δὲ παῖς ὧν ὑπὸ τῶν τριώκοντα ἐκ τῆς πό- 

57 λεως ἐξέπεσον. κατελθόντων δὲ τῶν ἐκ " Πειραιῶς, καὶ 
ὧν ἄλλων κομιζομένων τὰς οὐσίας, ἐγὼ μόνος τὴν γῆν, 

ἣν "ἡμῖν ἀπέδωκεν ὁ δῆμος ἀντὶ τῶν δημευθέντων χρημά- 
τῶν, διὼ τὴν τῶν ἐχβρῶν δύναμιν ἀπεστερήθην. τοσαῦτα 

Ῥ προτέρῳ (ἃ. vulg. πρότερον. " καὶ ante διὰ sumpsi ἃ G. 
4 ὑπὲρ] Accessit e G. * ἱκανῶς G. vulg. ἱκανῶν. 
Τ᾿ οὐδ᾽ εν βροβμβλομα τ ίμς Σ Πειραιῶς] Πειραιέως G. 

ἐν; pr. ἃ "2. ἡμῖν ἀπέδωκεν G. vulg. ἀπέ- 
5 παρ᾿ * vulg. περί. δῶκεν ἡμῖν. 
t Τισίᾳ G. vulg. τότε. 

vor. 11. μὶ 
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δὲ δεδυστυχηκὼς καὶ δὶς τὴν οὐσίαν ἀπολωλεκὼς νυνὶ ἃ 

πέντε ταλάντων φεύγω δίκην. καὶ τὸ μὲν ἔγκλημά ἐστι 

περὶ χρημάτων, ἀγωνίζομωι δ᾽ εἰ χρὴ μετέϊναί μοι τῆς 
58 πόλεως. τῶν γὰρ αὐτῶν τιμημάτων "ἐπιγεγραμμένων οὐ 

περὶ τῶν αὐτῶν ἅπασιν ὁ κίνδυνος ἐστίν, ἀλλὰ τοῖς μὲν χρή- 
ματα κεκτημένοις περὶ ζημίας, τοῖς δ᾽ ἀπόρως ὥσπερ ἐγὼ 
διακειμένοις περὶ ἀτιμίας, ἣν ἐγὼ φυγῆς μείζω συμφορὰν 
νομίζω" πολὺ γὰρ ἀθλιώτερον παρὼ τοῖς αὑτοῦ πολίταις ὁ 

59 ἠτιμωμένον οἰκεῖν ἢ παρ᾿ ἑτέροις μετοικεϊν.. Δέομαι οὖν ὑμῶν 

βοηθησαί μοι, καὶ μὴ " περιιδεῖν ὑπὸ τῶν ἐχβρῶν ὑβρισθέντα 
μηδὲ τῆς πατρίδος “στερηθέντα μηδ᾽ ἐπὶ τοιαύταις τύχαις 
περίβλεπτον γενόμενον. δικαίως δ᾽ ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐξ αὐτῶν 
τῶν ἔργων ἐλεηθείην, εἰ καὶ τῷ λόγῳ τυγχάνω μὴ " δυ- 357 

* ΜΕ οὔθ᾽ ἌΝ. "“ ⸗ Ν ͵7ὔ «᾽ — 

νώμενος ἐπὶ τοῦθ ὑμᾶς ἄγειν, εἴπερ χρὴ τούτους “ἐλεεῖν 
τοὺς ἀδίκως μὲν κινδυνεύοντας, περὶ δὲ τῶν μεγίστων 
ἀγωνιζομένους, ἀναξίως δ᾽ αὑτῶν καὶ τῶν προγόνων πράτ- 
τοντῶς, πλείστων δὲ χρημάτων ἀπεστερημένους καὶ με- 

όο γίστῃ μεταβολῇ τοῦ βίου κεχρημένους. Πολλὰ δ᾽ ἔχων 

ἐμαυτὸν ΐ ὀδύρασθαι αι μάλιστ᾽ ἐπὶ τούτοις ἀγανωκτῶ, πρώ- 

τὸν μὲν εἰ τούτῳ δώσω δίκην παρ οὗ λαβεῖν μοι προσή- Ὁ 
κει, δεύτερον δ᾽ εἰ διὼ τὴν τοῦ πατρὸς νίκην τὴν Ὄλυμ- 

πιάσιν ἀτιμωβήσομαι, δὲ ἣν τοὺς ἄλλους ὁρῶ δωρεὰν 
ὅι λωμβάνοντας, πρὸς δὲ τούτοις εἰ Τισίας μὲν μηδὲν ἀγαω- 

θὸν ποιήσας “τὴν πόλιν καὶ ἐν δημοκρατία καὶ ἐν ὀλι- 
γαρχία μέγα δυνήσεται, ἐγὼ δ᾽ εἰ μηδετέρους ἀδικήσας 

ὑπ᾽ ἀμφοτέρων κωκῶς πείσομαι, καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων 

ἃ ἐπιγεγραμμένων G. ceteri ἀ- d δυγάμενος ἐπὶ τοῦθ᾽ ὑμᾶς G. 
πογεγραμμένων. vulg. βουλόμενος ὑμᾶς ἐπὶ τοῦτ᾽. 

Ὁ φεριιδεῖν ὑπὸ G. vulg. περιιδεῖν ς ἐλεεῖν G. vulg. ἐλεεῖσθαι. 
με ὑπό. Γ ὀδύρασθαι ἃ. vulg. ὀδύρεσθαι. 

ς στερηθέντα G. vulg. ἀποστε- 8. τὴν πόλιν G. vulg. τῇ πόλει. 
ρηθέντα. 

ἀν δι. . * 



Ρ. 388. ΤΡΑΠΈΖΙΤΙΚΟΣ. στῇ 

τἀναντία τόϊς τριάκοντα " πράξετε, περὶ δ᾽ ἐμοῦ τὴν αὐὖ- 
τὴν ᾿ἐκείνοις γνώμην ἕξετε, καὶ τότε μὲν μεθ᾿ ὑμῶν νῦν 
δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν τῆς πόλεως στερήσομαι. 

— — — - 

IH. 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΊΚΟΣ. 

Ὁ μὲν ἀγών μοι μέγας ἐστίν, ὦ ἄνδρες δικασταί. 358 
οὐ γὰρ μόνον περὶ πολλῶν χρημώτων κινδυνεύω, ἀλλὰ 
καὶ * τοῦ. τ] δοκεῖν ἀδίκως τῶν ἀλλοτρίων: ἐπιθυ- 
μέν" τ ὃ ἐγὼ περὶ πλείστου ποιοῦμαι. οὐσία μὲν γὰρ 

ἱκανὴ μοι ——— καὶ τούτων στερηθέντι' εἰ δὲ 

δόξω μηδὲν ' προσῆκον τοσαῦτα χρήματα ἐγκαλέσαι, 
διωβληθείην ἂν τὸν ἅπαντα "ἢ βίον. Ἢ 

2 Ἔστι δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, πάντων χαλεπώτατον 
τοιούτων ἀντιδίκων τυχεῖν. τὰ μὲν γὰρ συμβόλαια "τὰ 
πρὸς τοὺς ἐπὶ ταῖς τραπέζαις ἄνευ μαρτύρων γίγνεται" 
τοῖς ἀδικουμένοις δὲ “ πρὸς τοιούτους ἀνάγκη κινδυνεύειν, 

οἱ. καὶ φίλους πολλοὺς κέκτηνται καὶ χρήματα πολλὰ 
διαχειρίζουσι καὶ πιστοὶ διὰ τὴν τέχνην δοκοῦσιν εἶναι. 
ὅμως δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων ἡγοῦμαι φανερὸν πᾶσις 

ποιήσειν ὅτι ἀποστεροῦμαι "τῶν χρημάτων ὑπὸ Πα- 
σίωνος. ἘΝ 

ΠἾ ᾳφράξετε Θ. δοίοτὶ ἐπράττετ. πᾶ βών G. vulg. χρόνον. 
ἱ ἐκείνοις γνώμην Εἰ. vulg. γνώ- Ὁ τὰ πρὸς Ε΄ vulg. om. articu- 

μὴν ἐκείνοι. ὃ. lum. 
Κ᾿ [μὴ] om. G. δ πρὸς τοιούτους G. vulg. πρὸς 
᾿ προσῆκον----ἐγκαλέσαι (ἃ. cum τοὺς τοιούτους. 

Dionysio Halicarn. ceteri προση- Ρ τῶν χρημάτων G. vulg. το- 
κόντως ἐγκαλεῖσθαι. σούτων χρημάτων. 

.ῖ 2 
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3 Ἔξ ἀρχῆς οὖν “ ὑμῖν διηγήσομαι τὰ πεπραγμένα. 
᾿Εμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, πατὴρ μέν ἐστι ξωπαῖος, 
ὃν οἱ πλέοντες εἰς τὸν Πόντον ὥπαντες ἴσασιν οὕτως οἷ- 
κείως πρὸς Σάτυρον διακείμενον, ὥστε πολλῆς μὲν χώρας 359 
ἄρχειν, ἁπάσης δὲ τῆς δυνάμεως ἐπιμελένσθαι τῆς ἐκεῖ- 

νου. πυνθανόμενος δὲ καὶ περὶ τῆσδε τῆς πόλεως καὶ 

περὶ τῆς "ἄλλης Ἑλλάδος ἐπεθύμησ᾽ ἀποδημῆσαι. ᾽γε- 
μίσας “οὖν ὁ πατήρ μου δύο γαῦς σίτου καὶ χρήματα 
δοὺς ἐξέπεμψεν "ἅμα κατ᾽ ἐμπορίαν καὶ κατὰ θεωρίαν. 
συστήσαντος δέ μοι Πυθοδώρου τοῦ Φοίνικος Πασίωνα, 

5ἐχρώμην τῇ τούτου τραπέζῃ. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον διαβολῆς 
πρὸς Σάτυρον γενομένης, ὡς ὁ πατὴρ "οὑμὸς ἐπιβουλεύοι Ὁ 
τῇ ἀρχῇ κὠγὼ τοῖς φυγάσι συγγιγνοίμην, τὸν μὲν πᾶ- 
τέρω μου συλλαμβάνει, ἐπιστέλλει δὲ τοῖς ἐνθάδ᾽ ἐπιδὴ- 
μοῦσιν ἐκ τοῦ Πόντου τώ τε χρήματα παρ᾿ ἐμοῦ παρα- 
λαβεῖν καὶ αὐτὸν εἰσπιλέϊν κελεύειν" "ἐὰν δὲ τούτων μη- 

6 δὲν ποιῶ, παρ ὑμῶν ἐξαιτέϊν. ἐν τοσούτοις δὲ κωκοῖς ὧν, 
ὦ ἄνδρες δικασταί, λέγω πρὸς Πασίωνα τὰς ἐμαυτοῦ 
συμφοράς" οὕτω γὰρ "οἰκείως πρὸς αὐτὸν διεκείμην, ὥστες 
μὴ μόνον περὶ χρημάτων ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τού- 

Ἴτῳ μάλιστα πιστεύειν. [ "ἡγούμην δ᾽, εἰ μὲν προείμην 

ἅπαντω τὰ χρήματω, κινδυνεύσειν, εἴ τι πάθοι ἐκέϊνος, 
στερηθεὶς καὶ τῶν ἐνθάδε καὶ τῶν ἐκεῖ, πάντων ἐνδεὴς 
γενῆ τ εἰ δ᾽ ὁμολογῶν εἶνωι ἐπιστείλαντος τοῦ Σα- 
τύρου μὴ παραδοίην, εἰς. τὰς μεγίστας διαβολὰς ἐμαυτὸν 

8 καὶ τὸν πατέρα καταστήσειν πρὸς Σάτυρον. βουλευομέ- 

-υγϑ ϑμονδιρμζνμώ" αἱ νιίς, ὑμῖν. Ὁ οἱδὲ Οὐ νεδμὸ Ὁ ἐμ 
ὡς ἂν δύνωμαι διηγήσομαι. Υ ἐὰν α. . ἄν. 

τ ἄλλης α. vulg. ὅλης. 2 οἰκείως πρὸς αὐτὸν Ὁ, vulg. 
5 γεμίσας] ἐμπλήσας rec. γρ. 6. πρὸς αὐτὸν οἰκείως. 
τ ον Ὁ. vulg. δ᾽. 8 [ηγούμην----Σάτυρον)] Hece 

Ψ ᾿ ἅμα κατ᾽] ἅμα καὶ κατ ἃ. Dionysio inseruut Η. Wolfius. 
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γοις οὖν ἡμῖν ἐδόκει βέλτιστον εἶναι Γ᾿ προσομολογεῖν ἃ 

πάντα ποιεῖν, ὅσω Σάτυρος προσέταττε, καὶ] τὰ μὲν 

φανερὰ τῶν χρημάτων παραδοῦναι, πε δὲ τῶν παρὰ 
τούτῳ κειμένων μὴ μόνον ἔξαρνον εἶναι, ἀλλὼ καὶ ὀφεί- 
λοντώ με “ καὶ τούτῳ καὶ ἑτέροις ἐπὶ — 
καὶ πάντω ποιεῖν ἐξ ὧν ἐκέϊνοι μάλιστ᾽ ἤμελλον πεισθή- 

ο΄ σεσῇαε μὴ εἶναΐ μοι χρήμωτα. 
θὰ ̓ αδτε μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐνόμιζόν μοι Πα- 
σίωνα δὲ εὔνοιαν ἅπαντα ταῦτα συμβουλεύειν" ἐπειδὴ ς 
δὲ πρὸς τοὺς παρὼ Σατύρου διεπραξάμην, ἔγνων αὐτὸν 
ἐπιβουλεύοντα τοὺς ἐμοῖς. βουλομένου γὰρ ἐμοῦ κομί- 
σωσθαι τὠμαυτοῦ καὶ πλεῖν εἰς Βυζάντιον, ἡγησάμενος 

το οὗτος “ κάλλιστον αὑτῷ καιρὸν παραπεπτωκέναι: ( τὰ 360 
μὲν γὰρ χρήματα πολλὼ εἶναι τὰ παρ αὐτῷ κείμενα 
καὶ ἄξι᾽ ἀναισχυντίας, ἐμὲ δὲ πολλῶν ἀκουόντων ἔξαρνον 
γεγενήσθα, μηδὲν κεκτησθα:, πᾶσι δ᾽ εἶναι φανερὸν 

ἐπαινούμενον. καὶ ἑτέροις ε — ὀφείλειν), 
τ καὶ πρὸς τούτοις, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἢ νομέζων, εἰ μὲν 
αὐτοῦ μέρειν ἐπιχειροίην, ἐκδοθήσεσθαί μ᾽ ὑπὸ τὴς πόλεως 
Σατύρῳ, εἰ δ᾽ ἄλλοσέ ποι τραποίμην, οὐδὲν ' μελήσειν Ὁ 
αὐτῷ τῶν ἐμῶν λόγων, εἰ δ᾽ " εἰσπλευσοίμην, ἀποβανεῖ- 
σθαί με μετὰ τοῦ πατρός, ---ταῦτα λογιζόμενος δὲενοεῖτ᾽ 

ιᾳ' ἀποστερεῖν με τῶν χρημάτων. καὶ πρὸς μὲν ἐμὲ προσε- 

[προσομολογεῖν — προσέταττε 8. προσομολογοῦντᾳ G. vulg. ὁμο- 
om. ἃ. οὐ Dionysio. —— 
καὶ τούτῳ καὶ ἑτέροις ἐπὶ τόκῳ Β γρμίζων] ἐνόμιζεν ἃ. 

Στ ν ἐν τινος γιά ᾿ μελήσειν αὐτῷ G. νυἱρ. αὐτῷ 
ἐπὶ τόκῳ. ᾿ 4 — 

d ἤμελλον G. vulg. ἔμελλον. Κ εἰσπλευσοίμην α΄. ceteri εἰσ- 
ὁ κάλλιστον αὑτῷ G. vulg. αὑτῷ πλευσαίμην. 

κάλλιστον. 1 ἀποστερεῖν με τῶν χρημάτων ἃ. 
τὰ μὲν γὰρ G. vulg. καὶ τὰ vulg. ἀποστερεῖν τὰ χρήματα. 

μέν. 

—J 

u 3 
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ποιεῖτ᾽ " ἀπορεῖν ἐν τῷ παρόντι καὶ οὐκ ἂν ἔχειν ἀποδοῦ- 

γα!" ἐπειδὴ δὲ βουλόμενος εἰδέναι σαφῶς τὸ πρώγμα 
προσπέμπω Φιλόμηλον αὐτῷ καὶ " Μενέζενον, ἔξαρνος β 

13 γίγνεται πρὸς αὐτοὺς μηδὲν ἔχειν τῶν ἐμῶν. πανταχόθεν 
δέ μοι τοσούτων κακῶν “συμπεπτωκότων τίν᾽ οἴεσθέ μεο 
γνώμην ἔχειν, ᾧ ὑπῆρχε σιγῶντι μὲν ὑπὸ τούτου ἢ ἀπε- 
στερῆσθαι τῶν χρημάτων, λέγοντι “ δέ ταῦτα μηδὲν μᾶλ-- ; 

λον κομίσασθαι, πρὸς Σάτυρον δ᾽ εἰς τὴν μεγίστην δια- β 
"καὶ ἐμαυτὸν καὶ τὸν πατέρω καταστῆσαι ; κρά- 

τιστον οὖν ἡγησάμην "εἶνωι ἡσυχίαν ἄγειν. 
14 Μετὰ δὲ ταῦτ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, " ἀφικνοῦνται 

ἀπαγγέλλοντες ὅτι ὁ πατὴρ ἀφεῖται, καὶ ΣΣατύρῳ οὕτως 
ἁπάντων μεταμέλει τῶν πεπραγμένων, ὥστε πίστεις d 

ἀτὼς μεγίστας αὐτῷ δεδωκὼς εἴη, καὶ τὴν ἀρχὴν ἔτι 
μείζω πεποιηκὼς ἧς εἶχε πρότερον, καὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν 
ἐμὴν εἰληφὼς “ γυναῖκω τῷ αὑτοῦ "υἱεῖ. πυθόμενος δὲ 

ταῦτα Πασίων, καὶ εἰδὼς ὅτι ᾽ φανερῶς ἤδη πράξω περὶ 

τῶν ἐμαυτοῦ, ἀφανίζει Κίττον τὸν παῖδα, ὃς συνήδει * 

το τῶν χρημάτων. ἐ ἐπειδὴ δ᾽ ε ἐγὼ προσελθὼν “ ἐξήτουν αὐτόν, 
ἡγούμενος ἔλεγχον "ἂν τοῦτον σαφέστατον γενίσθαι περὶ 6 
ὧν ἐνεκάλουν, λέγει λόγον πάντων δεινότατον, ὡς ἐγὼ 

— χ.. 

καὶ ἐμαντὸν καὶ τὸν πατέρα. Ἢ ἀπορεῖν ἐν τῷ παρόντι καὶ G. 
Verbum εἶναι: addidi e G. vulg. ἐν τῷ παρόντι. 

ας Μενέξενον ἔξαρνος α. νυϊρ. 

ι ὰ * — ΨΥ, Υ Ὁ ΡΨ 

Μενέξενον ἀπαιτήσοντας ἔξαρνος. ταί μοι 
9 συμπεπτωκότων G. vulg. προσ - ἃ τὰς μεγίστας αὐτῷ Ὁ. vulg 

πεπτωκότων. αὐτῷ τὰς μεγίστας. 
Ρ ἀπεστερῆσθαι τῶν χρημάτων Υ γυναῖκα] faccessit e α 

G. vulg. ἀποστερεῖσθα, τὰ χρή- x υἱεῖ G. vulg. υἱῷ 
ματα. : Υ φανερῶς ἤδη πράξω G. vulg 

4 δὲ ταῦτα μηδὲν G. vulg. δὲ φανερῶς πράξω. ̓  
μηδέν. 2. ἐξήτουν α. vulg. ἐζήτουν 

τ "καὶ ἐμαυτὸν καὶ τὸν πατέρα 
καταστῆσαι G. vulg. καταστῆσαι 

a ἂν τοῦτον σαφέστατον G. vulg. 
σαφέστατον τοῦτον ἄν. 



* 
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καὶ Μενέξενος διαφθείραντες καὶ πείσαντες αὐτὸν ἐπὶ τῇ 

—* καθήμενον ἕξ τάλαντ᾽ ἀργυρίου "λάβοιμεν παρ 
“αὐτοῦ ἵνα δὲ μηδεὶς ἔλεγχος μηδὲ βάσανος γένοιτο 
περὶ αὐτῶν, ἔφασκεν ἡμᾶς ἀφανίσαντας τὸν παῖδ᾽ ἀν- 
τεγκαλέϊν αὐτῷ, καὶ ἐξαιτεῖν τοῦτον ὃν αὐτοὶ ἠφανίσαμεν. 361: 

τό καὶ ταῦτα λέγων καὶ ἀγανακτῶν καὶ δακρύων εἷλκέ με 
πρὸς τὸν πολέμαρχον, ἐγγυητὰς αἰτῶν, καὶ οὐ πρότερον 
ἀφήκεν, ἕως αὐτῷ κατέστησα ἕξ ταλάντων ἐγγυητάς. 

Καΐ μοι κάλει τούτων μάρτυρας. 
ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

17 Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες δικασταί" ἐγὼ 
δὲ τὰ μὲν ἀπολωλεκὼς ἤδη, περὶ δὲ τῶν αἰσχίστας αἰ- 
τίας ἔχων, αὐτὸς μὲν εἰς Πελοπόννησον ὠχόμην ζητήσων, Ὁ 

Μενέξενος δ᾽ εὑρίσκει τὸν παῖδα ἐνθάδε, καὶ ἐπιλαβόμε- 
γος ἠξίου αὐτὸν βασανίζεσθαι καὶ περὶ τῆς παρακαταθή- 

18 κης καὶ περὶ ὧν “οὗτος ἡμᾶς ἠτιάσατο. Πασίων δ᾽ εἰς 
τοῦτο τόλμης ἀφίκεθ᾽, ὥστ᾽ ἀφηρᾶῶτ᾽ αὐτὸν ὡς ἐλεύθερον 
ὄντα, καὶ οὐκ ἠσχύνετ᾽ οὐδ᾽ ἐδεδοίκει, ὃν “ἔφασκεν ὑφ᾽ 
ἡμῶν ἠνδρωποδίσθαι καὶ παρ᾿ οὗ τοσαῦτα χρήματα ἡμᾶς 
ἔχειν, τοῦτον ἐξαιρούμενος εἰς ἐλευθερίαν καὶ κωλύων βα- 

το σανίζεσθαι. ὃ δὲ πάντων δεινότατον" — 

Μενεξένου πρὸς τὸν πολέμαρχον τὸν παῖδα, Πασίων ὅ αὐ- 
τὸν ἑπτὼ ταλάντων διηγγυήσατο. Καί μοι τούτων ἀνά- 

βητε μάρτυρες. ; 
ὲ ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

"αὐτῷ πεπραγμένων, ὦ ἄνδρες δικα- 20 Τούτων τοίνυν 

— ὑφ᾽ ἡμῶν ἔφασκον. 
παρ᾽ αὐτοῦ λάβοιμεν. ἴ διεγγυῶντος) κατεγγυῶντος G. 
“ αὐτῷ G. cum Dionysio: ce- Β αὐτὸν G. ,, ὡς ἐλευθέρου ys 

teri αὐτόν. ὄντος αὐτοῦ. 
“ οὗτος ἡμᾶς Ο. vulg. ἡ ἡμᾶς αὐτός. Ὁ αὐτῷ «πεπραγμένων G. vulg. 
ὁ ἔφασκεν ὑφ᾽ ἡμῶν G. vulg. οὕτω διαπεπραγμένων. 

114 
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σταί, ἡγούμενος περὶ μὲν τῶν παρεληλυθότων φανέρως 
ἡμαρτηκέναι, οἰόμενος δ᾽ ἐκ τῶν λοιπῶν ἐπανορβώσεσθαι, 

προσῆλθεν ἡμῖν φάσκων ἕτοιμος εἶναι παραδώναι βασα- d 
γίζειν τὸν παῖδα. ἑλόμενοι δὲ βασανιστὰς ἀπηντήσωμεν 

4ι εἰς τὸ ᾿Ἡφαιστεέϊον. "κἀγὼ μὲν ἠξίουν αὐτοὺς μαστιγοῦν 
τὸν ἐκδοθέντα καὶ στρεβλοῦν, ἕως ἂν τἀληθη δόξειεν αὐὖ- 

τοὺς λέγειν Πασίων δ᾽ οὑτοσὶ οὐ δημοκοίνους ἔφασκεν 
αὐτοὺς ἑλέσθαι, ἀλλ᾽ ἐκέλευε λόγῳ πυνθάνεσθαι: παρὰ 
τοῦ παιδός, εἴ τι βούλοιντο. διαφερομένων δ᾽ ἡμῶν οἱ 

βασανισταὶ αὐτοὶ μὲν " οὐκ ἔφασαν βασανιεῖν, ἔγνωσαν 
22 δὲ Πασίωνα ἐμοὶ παραδοῦναι τὸν παῖδα. “ οὗτος δ᾽ οὕτω 

σφόδρα ἔφευγε τὴν βάσανον, ὥστε περὶ μὲν τῆς παραϑδό- 

σεως οὐκ Ῥήθελεν αὐτοῖς πείθεσθαι, τὸ δ᾽ ἀργύριον ἕτοιμος 
44 ἀποτίνειν, εἰ καταγνοῖεν αὐτοῦ. Καί μοι κάλει τού- 362 β 

τῶν μάρτυρας. 
ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

423 Ἐπειδὴ τοίνυν ἐκ τῶν συνόδων, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
πάντες αὐτοῦ κατεγίγνωσκον ἀδικεῖν καὶ δεινὰ ποιεῖν, 

ὅστις τὸν παῖδα, ὃν ἔφασκον ἐγὼ συνειδέναι περὶ τῶν 
χρημώτων, πρῶτον μὲν αὐτὸς ἀφανίσας ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτὸν 

ἡτιᾶτο ἠφανίσθαι, "ἔπειτα δὲ συλληφθώτα ὡς ἐλεύθερον 
ἡὄντω διεκώλυσε βασανίζεσθαι, μετὰ δὲ ταῦθ᾽ ὡς δοῦλον 
ἐκδοὺς καὶ βασανιστὰς ἑλόμενος λόγω μὲν ἐξἐκέλευσε Ὁ 

βασανίζειν, ἔργῳ δ᾽ οὐκ εἴα, διὰ ταῦθ᾽ ἡγούμενος οὐδε- 

ὲ Ἡφαιστεῖον G. vulg. Ἧφαι:- 6. vulg. οὕτω δ᾽ οὗτος σφόδρα ἔ- 

δέω 

" ἊΝ . φυγε. 
Κ κἀγὼ G. vulg. καὶ ἐγώ. Ρ ἤθελεν] ἔθελεν ἃ. 
1 Πασίων δ᾽ οὑτοσὶ G. vulg. οὖ- 4 ἦν ἀποτίνειν G. vulg. ἦν ἅπαν 

τος . ἀποτίσει». 
νὰ ὺς ἑλέσθαι G. vulg. ἐλέ- τ ἔπειτα δὲ συλληφθέντα ἃ. 

σθαι; αὐτούς. vulg. ἔπειτα ληφθέντα. 
Ὁ οὐκ ἔφασαν βασανιεῖν G. vulg. 5 ὄντα] Accessit e G. 

οὐκ ἂν ἔφασαν βασανίσαι. . ἐκέλευσεν ἃ. vulg. ἐκέλευε. 
Ὁ οὗτος δ᾽ οὕτω σφόδρα ἔφευγεν 
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μίαν αὐτῷ σωτηρίαν "εἶναι, ἐάν περ εἰς ὑμᾶς εἰσέλθη, 
προσπέμπων ἐδεῖτό μου εἰς ἱερὸν "ἐλθόνῃ᾽ ἑαυτῷ συγγε- 

λἀνέσθαι. καὶ ἐπειδὴ ἤλθομεν εἰς ἀκρόπολιν, ἐγκαλυψά- 
μένος ἡἔκλαε, καὶ ἔλεγεν ὡς ἠναγκάσθη μὲν δὲ ἀπορίαν 
ἔξαρνος γενέσθαι, ὀλίγου δὲ χρόνου πειράσαιτο τὰ χρή- 
ματ᾽ ἀποδοῦναι" ἐδεῖτο δέ μου: συγγνώμην ἔχειν αὐτῶ 

— — παρακαταθήκας ο 
45 δεχόμενος φανερὸς γένηται " τοιαῦτ᾽ ἐξημαρτηκώς. ἡγού- 
— δ᾽ αὐτῷ μεταμέλειν τῶν πεπραγμένων συνεχώρουν, 

καὶ ἐκέλευον αὐτὸν ἐξευρεῖν ὅντινα Μ βούληται τρόπον, 
ὅπως "τούτῳ τε καλῶς ἕξει κἀγὼ " τἀμαυτοῦ κομιοῦ- 
μαι. τρίτη δ᾽ ἡμέρω συνελθόντες πίστιν τ᾽ ἔδομεν "ἀλλή- 
λοις ἦ μὴν σιωπήσεσθαι τὰ πραχθώτα, ἣν ἡ οὗτος ἔλυσεν, 

a6 ὡς ὑμεῖς αὐτοὶ προϊόντος τοῦ λόγου γνώσεσθε, καὶ ὧμο- 
λόγησεν εἰς τὸν “Πόντον μοι συμαλευσεῖσθαι κἀκέ; ' τὸ ἃ 
χρυσίον ἀποδώσειν, Ἱν ὡς ποῤῥωτάτω ἀπὸ τῆσδε τῆς πό- 
λεως διαλύσειε ὅ τὸ συμβόλαιον, καὶ τῶν μὲν ἐνθάδε μη- 

δὲὶς εἰδείη τὸν τρόπον τῆς "ἀπαλλαγῆς, ἐκπλεύσαντι δ᾽ 
——— εἰ δὲ "μὴ ταῦτα 

ποιήσειε, δίαιταν ἐπὶ ῥπτῶς ̓ ἐπέτρεπε Σατύρῳ, ἐφ᾽ ᾧ τε 
“7 καταγιγνώσκειν ἡμιόλι' αὐτοῦ τὰ χρήματα. ταῦτα δὲ 

συγγρώψαντες καὶ ἀναγαγόντες εἰς ἀκρόπολιν " Πύρωνα ο 
Φεραῖον ἄνδρα, εἰθισμένον εἰσπ᾿λεῖν εἰς τὸν Πόντον, δίδομεν 

vAnte verbum εἶναι in G. vuls. Πόντον εἰσαλεύσεσθαι. 
Δεϊοια sunt litteree duc. xęrolo ἀποδώσειν G. vulg. 

Δ ἐλθόνθ᾽ ἑαυτῷ (ἃ. vulg. ἐλθόν- ἀποδώσειν μοι τὸ χρυσίον. 
τα αὐτῷ. Ἔ τὸ συμβόλαιον G. vulg. τὰ 

Υ ἔκλαεν G. vulg. ἔκλαιε. συμβόλαια. 
ὁ σριαῦτ' G. vulg. τοιάδ᾽. δ ἀπαλλαγῆς] καταλλαγῆς G. 
ἃ. φούτῳ τε G. vulg. τοῦτό τε. αὐτὸς} ſddidi 6 G. 
Ὁ τἀμαυτοῦ G. vulg. τὰ ἐμαυ- — ———— 

τοῦ. ι ἱ ἐπέτρεπεν G. vulg. ἐπιτρέψειν. 
ς ἀλλήλοις G. vulg. ἡμῖν αὐτοῖς. w Πύρωνα G. vulg. παρὰ Σα- 
4 οὗτος Ὁ. vulg. αὐτός. τύρωνα. Ὁ 
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,» “ὦ —X 

αὐτῷ φυλάττειν τὰς συνθήκας, " ἔξαντες αὐτῶ, ἐὰν 

μὲν διαλλαγῶμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, κατακαῦσαι τὸ 
γραμματεῖον, εἰ δὲ μή, ξατύρῳ ἀποδοῦναι. 

“8 Τὰ μὲν οὖν ἡμέτερα, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὕτω διεπέ- 
πρακτο Μενέξενος δ᾽ ὀργιζόμενος ὑπὲρ τῆς αἰτίας ἧς 
κἀκεῖνον Πασίων ἡτιάσατο, λωχὼν δίκην ὃ ἐξήτει τὸν 363 

Κίττον, ἀξιῶν τὴν αὐτὴν Πασίων. ψευδομένω γίγνεσθαι 
ζημίαν, ἧσπερ ἂν αὐτὸς Ρ ἐτύγχανεν, " εἴ τι τούτων ἐφαί- 

Ἄρνετο ποιήσας. καὶ οὗτος, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐδεῖτό μου 
ἀπαλλάττειν Μενέξενον, λέγων ὅτι οὐδὲν αὐτῷ πλέον 

ἔσται, εἰ τὰ μὲν χρήματα ἐκ τῶν συγγεγραμμένων εἰς 
τὸν Πόντον εἰσπλεύσας ἀποδώσει, αὐτὸς δ᾽ ὁμοίως ἐν- 
βάδε καταγέλαστος ἔσοιτο᾽ ὁ γὰρ παῖς, ἐὰν βασανίζη- 

βϑοται, περὶ πάντων τἀληθη κατερεῖ. ἐγὼ δ᾽ ἠξίουν " πρὸς Ὁ β 

μὲν Μενέξενον πράττειν ὅ τι βούλοιτο, πρὸς δ᾽ ἐμὲ ποιεῖν 

αὐτὸν τὰ "συγκείμενα. ἐν ἐκείνω μὲν οὖν τῷ χρόνω τα- 
πεινὸς ἦν, οὐκ ἔχων ὅ τι χρήσαιτο τὸς αὑτοῦ κακοῖς. β 

καὶ γὰρ οὐ μόνον περὶ τῆς βασάνου καὶ τῆς δίκης ᾿ἐκεί- β 

νης ἐδεδοίκει τῆς εἰληγμένης, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ γραμ- 
ματείου, ὅπως μὴ ὑπὸ τοῦ Μεηξίνω υ συλληφθήσοιτο. 
— δέ, καὶ οὐδεμίαν ἄλλην — — 

χπείσας τοὺς παῖδας διαφθείρει τὸ γραμματεῖον, ὃ ἔδεις ἢ 
Σάτυρον λαβεῖν, εἰ μή μ' ἀπαλλάξειεν οὗτος. καὶ οὐκ. 

ἔφθη διαπραξάμενος ταῦτω, καὶ θρασύτατος " ἁπάντων 
38 ἀνθρώπων 5 ἐγεγένητο, καὶ οὔτ᾽ εἰς τὸν Πόντον ἔφη μοι 

Ὁ ᾳροστάξαντες ἃ. vulg. σὺν- t ἐκείνης ἐδεδοίκει τῆς εἰληγμένης 
τάξαντες. G. vulg. τῆς εἰληγμένης ἐδεδοίκει. 

o ἐξήτει, G. vulg. ἐξητεῖτο. ἃ συλληφθήσοιτο G. vulg. συλ- 
Β ἐτύγχανεν G. vulg. ἔτυχεν. ληφθείη. 
4 εἴ ἴ τῇ ἐπὶ G. - Χ πείσας τοὺς ἃ. ceteri πείσας 
τ πρὸς μὲν Μενέξενον G. ceteri τοῦ Μενεξένου τούς. 

πρὸς Μενέξενον. Υ̓ ἁπάντων] Addidi e G. 
— οὐκὶ ὡμολογημένα recx. — ἐγεγένητο] ἐγώετο α. 

γρ. α. Ἷ 
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" συμπλευσέσθαι οὔτ᾽ εἶναι " πρὸς ἔμ᾽ αὐτῷ συμβόλαιον 
οὐδέν, ἀνώγει. τ᾽ ἐκέλευε τὸ γραμματεῖον ἐναντίον μαρ- ’ 
τύρων. τί “ἂν ὑμῖν τῷ πολλὼ λέγοιμι. ὦ ὦ ἄνδρες * 
κασταί; εὑρέθη γὰρ ἐν τῶ γραμματείῳ γεγραμμένον, 
ἀφειμένος ἁπάντων τῶν " ἐγκλημάτων ὑπ᾽ ἐμοῦ. 

339 "Τὰ μὲν οὖν γεγενημένα, ὡς ἀκριβέστατα, εἷός τὶ ἦν, 

ἅπανθ᾽ ὑμῖν εἴρηκα. ἡγοῦμαι δὲ Πασίωνα, ὦ ἦ ἄνδρες δι- 
κασταί, ἐκ τοῦ γραμμιατείου τὴν ἀπολο- 

γίαν ποιήσεσθαι καὶ τούτοις ἰσχυριέίσθαι μάλιστα. ὑμεῖς 
οὖν μοι τὸν νοῦν προσέχετε" οἶμαι γὰρ ἐξ αὐτῶν τούτων 
φανερὰν ὑμῖν ποιήσειν τὴν τούτου πονηρίαν. 

44 Πρῶτον δ᾽ ἐκ τούτου “σκοπεῖσθε. ὅτε γὰρ ἐδίδομεν 
τὴν συνθήκην τῷ ξένω, καθ᾽ ἣν οὗτος μὰ ἀφέισθαί ' φησι 

τῶν ἐγκλημάτων, ἐγὼ ὁ δ᾽ ὡς ἔδει με " παρὰ τούτου κο- 

μίσασθαι τὸ τὸ χρυσίον, ἐκελεύομεν τὸν ξϑον, ἐὰν μὲν διαλ- 
λαγῶμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, κατακαῦσαι τὸ γραμμα- 

τεῖον, εἰ δὲ μή, Σατύρῳ ἀποδοῦναι" καὶ ταῦτα ῥηθῆναι 

45 ὑπ᾽ ὌΡΗ ἡμῶν ὁμολογεῖται. καίτοι τί μαθόντες, 

— * αα κασταΐ, ̓ προσετάττομεν ἀποδοῦναι Σατύρῳ 364 
" τὸ γραμματεῖον, ἐὰν μὴ διαλλαγῶμεν, εἴπερ ἀπηλε- 

λαγμένος ἤδη ᾿Πασίων ἦν τῶν ἐγκλημάτων καὶ τέ- 
λος Ἂ εἶχεν ἡμῖν τὸ πρώγμω; ἀλλὰ δῆλον ὅτι ταύτας 

* * * J ε ς« » 

«τὰς συνθήκας ἐποιησώμεθα ὡς ὑπολοίπων " ὄντων ἡμῶν 

ἔτι πραγμάτων, περὶ ὧν ἔδει τοῦτον πρὸς —* κατὼ τὸ 

ὃ συμπλευσεῖσθαι Εἰ. vulg. συμ- 
πλεύσεσθαι. 

e — α. zulg. σκοπεῖτε. 
Γ φησὶ τῶν-ττὸ χρυσίον} om. 

pr. α. 

Κ τὸ ⁊] Addidi e G. 
1 Πασίων ἦν G. vulg. ἦν Πασίων. 
"ἢ εἶχεν ἡμῖν τὸ Ο. νυὶς. εἶχε τό. 
᾿ ὄντων ἡμῶν ἔτι πραγμάτων α. 

ν vulg. ἡμῖν ἔτι πραγμάτων ὄντων. 



36 γραμματεῖον " διαλύσασθαι. “Ἐσειτ᾽ ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ἔχω Ῥτὰς αἰτίας εἰπεῖν, δὲ ἃς οὗτος ὡμολό- 
γησεν ἀποδώσειν τὸ χρυσίον" “ἐπεὶ γὰρ ἡμεῖς τε τῶν Ὁ 
πρὸς Σάτυρον διαβολῶν ἀπηλλάγημεν καὶ τὸν Κίττον 
οὐχ, οἷός τ᾽ " ἐγένετο ἀφανίσαι, τὸν συνειδότα περὶ τῆς 

᾿ καταβήκης, ἡγησάμενος, εἰ μὲν ἐκδοίη τὸν παῖδα βα- 
σανίσαι, φανερὸς γενήσεσθαι πανουργῶν, εἰ δὲ μὴ ποιή- 
σειε ταῦτα, ὀφλήσειν τὴν δίκην, ἐβουλήθη πρὸς αὐτὸν ἐμὲ 

37 τὴν ἀπαλλαγὴν ποιήσασθαι. τοῦτον δὲ ' κελεύσαθ᾽ ὑμῖν 

ἀποδεϊξαι, τί κερδαίνων ἢ τίνα κίνδυνον φοβηθεὶς "ἀφῆκ᾽ 

αὐτὸν τῶν ἐγκλημάτων ; ἐὰν δὲ μηδὲν ἔχη τούτων ὑμῶν 
ἀποφαίνειν, πῶς " οὐκ ἂν δικαίως ἐμοὶ μᾶλλον ἢ τούτῳ 

48 περὶ τοῦ γρωμματείου πιστεύοιτε; Καὶ μὲν δή, ὦ ἄ 
δικασταί, καὶ τόδε ῥώδιον πᾶσι γνῶναι, ὅτε ἐμοὶ μέν, 

γὸς ἐνεκάλουν, εἰ τοὺς ἐλέγχους ἐφοβούμην, ἐξῆν καὶ μη- 

δεμίαν συνθήκην " ποιησαμένῳ χαίρειν ἐᾶν τὸ πράγμα" 
τούτῳ δὲ διώ τε τὴν βάσανον καὶ τοὺς ἀγῶνας τοὺς ἐν 

ὑμῶν οὐχ, οἷόν τὶ ἦν, ὁπότε βούλοιτ᾽, ἀπηλλάχθαι τῶν 

κινδύνων, εἰ μὴ πείσειεν ἐμὲ τὸν ἐγκαλοῦντω. ὥστ᾽ οὐκ ἃ 
ἐμὲ περὶ τῆς ἀφέσεως, ἀλλὼ τοῦτον περὶ τῆς " ἀποδόσεως 

φοτῶν χρημάτων ἔδει τὰς συνθήκας ποιέσθαι. " Ἔτι δὲ 
κἀκεῖν ὑπερφυές, εἰ πρὶν μὲν “συγγρώψιασθα: τὸ γρωμ- 

ματεῖον οὕτω σφόδρ ἡπίστησα τοῖς πράγμασιν, ὥστε μῆς 

ο διαλύσασθαι G. vulg. διαλύε- ὀ ἀκ οὐκ ἄν δικαίως G. vulg. οὐ δι- 
σθαι. καΐως ἄν. 

Ρ τὰς αἰτίας δὲ ἃς G. vulg. τὴν Υ ὃς] ὅσ᾽ 6. vulg. ὧν. 
αἰτίαν δὲ ἥν. 2 ποιησαμένῳ]) ποιησάμενον G. 

4 ἐπεὶ Ὁ. vulg. ἐπειδή. ἃ. ἀποδόσεως τῶν χρημάτων ἔδει 
τ ἐγένετο G. vulg. ἦν. τὰς συνθήκας ἃ. vulg. ἀποδόσεως 
5. καταθήκης} παρα γηᾶγρῸ 6. ἔδει τὴν συνθήκην. 

t χκελεύσαθ᾽ ὑμῖν} κελεύσατ᾽, ut b Ἔτι δὲ κἀκεῖν᾽ G. vulg. ἔπειτα 
videtur, pr. G. καὶ τοῦθ᾽. 

ἃ ἀφῆκ᾽ αὐτὸν G. vulg. ἀφῆκα ς συγγράψασθα: ἃ. vulg. συγ- 
τοῦτον. γράψα:. 
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μόνον ἀφέϊνωι Πασίωνα τῶν ἐγκλημάτων ἀλλὰ καὶ συν- 
θήκας “ περὶ αὐτῶν ποιήσασθαι, ἐπειδὴ ς δὲ τοιοῦτον ἔ- 

λεγχόν κατ᾽ ἐμαυτοῦ συνεγρωψνώμην, τηνικαῦτ᾽ ἐπεθύμη- ὁ 
σώ εἰς ὑμᾶς εἰσελθεῖν. καίτοι τίς ἂν οὕτω περὶ τῶν αὑ- 

4οτοῦ πρωγμάτων βουλεύσαιτο; Ὃ δὲ πάντων μέγιστον 
τεκμήριον ὡς οὐκ ἀφειμένος ἦν Πασίων ἐν ταῖς συνθήκαις, 
ἀλλ᾽ ὡμολογηκὼς ἀποδώσειν τὸ χρυσίον" ὅτε γὰρ Με- 
γέξενος ἔλαχεν αὐτῷ τὴν δίκην οὔπω διεφθαρμένου τοῦ 

γρωμματείου, προσπέμπων “᾿Αγύῤῥιον, " ὄντ᾽ ἀμφοτέροις 365 
ἡμῖν ἐπιτήδειον, ἠξίου ἢ με ἢ Μενέξενον ἀπαλλάττειν ἢ 

41 τὰς συνθήκας τὰς γεγενημένας πρὸς αὐτὸν ἀναιρεῖν. καί- 
τοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, οἴεσθ᾽ ἂν αὐτὸν ἐπιθυμεῖν ἀναιρε- 
θῆναι ταύτας τὰς συνθήκας, ἐξ ὧν ψευδομένους ἡμᾶς ἔ- 

μελλεν ἶ ἐξελέγξειν ; οὕκουν " ἐπειδή γε μετεγράφησαν, 
— — 
νῶς 'κατέφευγε καὶ ἀνοίγειν ἐκέλευε τὸ γραμματεῖον. 

Ὡς οὖν τὸ πρῶτον ἀναιρεῖν ἐζήτει τὰς συνθήκας, αὐτὸν " 
᾿Αγύῤῥιον ̓ μαρτυροῦντα παρέξομαι. Καί μοι ἀνάβηθι. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 

42} Ὅτι μὲν τοίνυν τὰς συνθήκας ἐποιησάμεθ᾽ οὐχ, ὡς 

Πασίων "ἐπιχειρήσει λέγειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς 
εἴρηκα, ἱκανῶς ἐπιδεδέχθαι νμίζω. οὐκ ἄξιον δὲ θαυμώ- 

. ζειν, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ τὸ γραμματεῖον διέφθειρεν, οὐ 
μόνον διὰ τοῦτο ὅτι πολλὼ τοιαῦτα ἤδη γέγονεν, ἀλλ᾽ ὅτι 
καὶ τῶν 'χρωμένων τινὲς Πασίων, πολὺ δεινότερα τούτωνς 

43 πεποιήκασι. Πυθόδωρον γὰρ τὸν σκηνίτην καλούμενον, 

ἃ περ 

9 δὲ} om. G. Κ ἐπειδή γε G. , ἐπειδή. 
ΓΑγύῤῥιον} In G. videtur esse Ἰ κατέφευγε G. . κατέφυγε. 

ε ἔνε᾽ ἀμφοτέροις ἡμῖν G. νυὶρ. Ἀ ἐπιχειρήσει G. νυΐρ;. ἐπεχείρησε. 

ὄνθ᾽ ἡμῖν ἀμφοτέροις. 
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ὃς ὑπὲρ Πασίωνος ἅπαντα καὶ λέγει καὶ πράττει, τίς 
οὐκ οἶδεν ὑμῶν πέρυσιν ἀνοίξαντα τὰς ὑδρίας καὶ ra⸗ 

4 κριτὰς ἐξελόντα τοὺς ὑπὸ τῆς βουλῆς εἰσβληβώτας γ καί- 

τοι ὅστις μικρῶν ὁ ἕνεκεν, καὶ περὶ τοῦ σώματος κινδυ- 
νεύων, ταύτας ὑπανοΐγειν ἐτόλμησεν, αἱ σεσημασμέναι 

μὲν ἦσαν ὑπὸ τῶν πρυτάνεων, ἢ κατεσφραγισμένα, δ᾽ ἁ 
ὑπὸ τῶν 1 χορηγῶν, ἐφυλάττοντο δ᾽ ὑπὸ τῶν ταμιῶν, 
ἔκειντο δ᾽ ἐν ἀκροπόλει, τί δέϊ θαυμάζειν, εἰ " γραμμα- 
τείδιον παρ ἀνθρώπῳ ξένῳ κείμενον τοσαῦτα μέλλοντες 
χρήματα κερδαίνειν " μετέγρωψναν, ἢ τοὺς παῖδας αὐτοῦ 

τος πείσαντες ἢ ἄλλῳ τρόπῳ ᾧ ̓ Ὡἠδύναντο μηχανησάμενοι ; 

45 Περὶ μὲν οὖν τούτων οὐκ οἶδ᾽ ὅτι " δέϊ πλείω λέγειν. 
"Ἤδη δέ τινας Πασίων ἐπεχείρησε πείθειν ὡς τὸ πα- 6 

ρώπαν οὐδ᾽ ἦν Ὑ ἐνθάδε μοι χρήματα, λέγων ὡς παρὰ 
Στρατοκλέους ἐδανεισώμην τριακοσίους στατῆρας. ἄξιον 
οὖν καὶ περὶ τούτων ἀκοῦσαι, ἵν᾽ ἐπίστησθε δίοις τέκμη 

46 —* ἐπαρθεὶς ἀποστερεϊ με ὅ τῶν χρημάτων. Ἐγὼ γάρ, 

ὦ ἄνδρες δικασταί, μέλλοντος Στρατοκλέους εἰσπ λέϊν εἰς 

τὸν Πόντον, βουλόμενος ἐκεῖθεν ὡς πλέϊστ᾽ ἐκκομίσασθαι 

τῶν χρημάτων, ἐδεήθην Στρατοκλέους τὸ μὲν αὐτοῦ χρυ-. 

σίον ἐμοὶ καταλιπεῖν, ἐν δὲ τῷ Πόντῳ 7402 τοῦ πατρὸς 366 

τοὐμοῦ κομίσασθαι, γεμίζων μεγάλα κερδαίνειν, εἰ κατὰ 

πλοῦν μὴ κινδυνεύοι τὼ χρήματα, ἄλλως τε καὶ Λακε- 

— ἃ ἀρχόντων κατ᾽ ἐκέϊνον τὸν —** — τῆς * 

*— 6. vulg. ἕνεκα. ἡδύ 
Ὲ κατεσφραγισμέναι α. vulg. — οἶδ — α. Ὁ το πλείω δεῖ. 

iterum σεσημασμέναι. χ Ἤδη] ἡ α. 
4 χορηγῶν] πονηρῶν G. Υ ἐνθάδε μοι G. vulg. μοι ἐνθάδε. 
τ γραμματείδιον ἃ. vulg. γραμ- 2 τῶν χρημάτων ΕΑ. vulg. τὰ 

ματεῖον.. χρήματα. 
Verbum μετέγραψαν vulg. afxνππν-xαιν τῆς α. vulg. 

post ̓ μηχανησάμενοι ponunt: ego ὑπαρχόντων----χρόνον κυρίων τῆς. 
posui ubi est in G. 

ΤῊ ΡΝ ΤΡ 
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47 της. * μὲν οὖν οὐδὲν ἡγοῦμαι. τοῦτ᾽ εἶναι “σημεῖον, ὡς 
οὐκ ἥν “μοι ἐνθάδε χρήματα" ἐμοὶ δὲ “μέγιστ᾽ ἔσται 
τεκμήριω τὼ πρὸς Στρατοκλέω πραχθέντα, ὡς ἦν μοι 
παρῶὼ τούτῳ χρυσίον. ἐρωτῶντος γὰρ Στρατοκλέους ὅστις Ὁ 
αὐτῷ ἀποδώσει τὰ χρήματα ἐὰν ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς μὴ 
ποιήση τὼ ἐπεσταλμένα, “ἢ αὐτὸς ἐκπλεύσας " ἐνθάδ᾽ 

48 ἐμὲ μὴ καταλάβη, Πασίωνα αὐτῷ συνέστησω, καὶ ὧμο- 
λόγησεν οὗτος αὐτῷ καὶ τὸ ἀρχαῖον καὶ τοὺς τόκους τοὺς 
γιγνομένους ἀποδώσειν. καίτοι εἰ μηδὲν ἔκειτο παρ αὐτῷ 
τῶν ἐμῶν, οἴεσθ᾽ ἂν αὐτὸν οὕτω ῥωδίως τοσούτων χρημά- 
τῶν ᾿ἐγγυητήν μου γενέσθαι; Καί μοι ἀνάβητε μάρ- 

τυρες. 
, ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

40 Ἴσως τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τούτων ὑμῖνς 

μάρτυρας παρέξεται, ὡς ἔξαρνος ἐγενόμην πρὸς τοὺς 
ὑπὲρ Σατύρου πράττοντας μηδὲν κεκτῆσθαι πλὴν ὧν ἐκεί- 
νοις παρεδίδουν, καὶ ὡς αὐτὸς ἐπ᾿ ἔνετο τῶν χρη- 

μάτων τῶν ἐμῶν ὁμολογοῦντος ἐμοῦ ὀφείλειν τριακοσίας 
δρωχμάς, καὶ ὅτι Ἱππολαΐδαν, ξένον ὄντ᾽ ὁ ἐμαυτοῦ καὶ 

50 —— περιεώρων παρὼ τούτου δανειζόμενον. — 
ὦ ἄνδρες δικασταί, καταστὰς εἰς συμφορὰς οἵας 

ὑμῖν — καὶ τῶν μὲν οἴκοι πάντων — 
νος, τὼ δ᾽ ἐνθάδε ἀναγκαζόμενος παραδιδόναι τοῖς ἥκου- 
σιν, ὑπολοίπου δ᾽ οὐδενὸς ὄντος μοι, πλὴν εἰ ὃ δυνηθείην 

λαθεῖν περιποιησάμενος τὸ χρυσίον τὸ παρὰ τούτῳ κείμε- 
γον, ὁμολογῶ καὶ τούτῳ προσομολογῆσαι ἣ τριακοσίας 

δραχμὰς καὶ περὶ τῶν ἄλλων τοιαῦτα πράττειν καὶ λέ- 

* ἔσται τεκμήρια ἃ Β ἐμαυτοῦ G. vulg. ἐμαυτῷ. 
Υυΐα. μέγιστα ἔσεσθαι σημεῖα. Ὁ δυνηθείην G. vulg. οἷός τ᾽ ἦν 

NMom. G. rpicxoo lag G. vulg. τὰς τριω- 
ε ἀνθάδ᾽ ἐμὲ Ε. ulg. ἐμὲ ἐνθάδε. κοσίας. 
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γειν, ἐξ ὧν " ἐκέῖνοι μάλιστ᾽ ἤμελλον πεισθήσεσθαι μὴ 
51 εἶναί μοι χρήματα. καὶ ταῦθ᾽ ὡς οὐ δὲ ἀπορίαν ἐγίγνε- 

το, ἀλλ᾽ ἵνα πιστευθείην ὑπ᾽ ' ἐκείνων, ῥωδίως "' γνώ, 

πρῶτον μὲν " γὰρ ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι τοὺς εἰδότας 
πολλά μοι χρήματα ἐκ τοῦ Πόντου κομισθέντα, ἔπειτα 
δὲ τοὺς ὁρῶντάς με τῆ τούτου τραπέζῃ χρώμενον, ἔτι δὲ 
παρ ὧν ἐχρυσώνησα. ὑπ᾽ ἐκέννον᾿ τὸν 'χρόνον ὁ πλέον ἢ χες 

52 Mous στατήρως. πρὸς δὲ τούτοις, εἰσφορᾶς ἡμῖν προσ- 367 

ταχθείσης καὶ ἑτέρων ἐπιγραφῶν γενομένων ἐγὼ πλεῖστον 
εἰσήνεγκω τῶν ξένων, αὐτός τε " αἱρεθεὶς ἐμαυτῷ μὲν ἐπέ- 
γραψα τὴν μεγίστην εἰσφοράν, ὑπὲρ 4 δὲ Πασίωνος ἐδεό- 
μήν τῶν συνεπι γραφέων, λέγων ὅτι τοῖς ἐμοῖς "χρήμασι 

— * χρώμενος. Καί μοι ἀνάβητε μάρτυρες. 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

53 Αὐτὸν τοίνυν Πασίωνα ἔργω παρέξομαι " τούτοις συμ- 

μαρτυροῦντω. ὁλκάδα γάρ, ἐφ᾽ ἧ πολλὼ χρήματα ἦνὉ 
ἐγὼ δεδωκώς, ἔφηνέ τις ὡς οὖσαν ἀνδρὸς Δηλίου. ἀμ- 
φισίβητοῦντος δ᾽ ἐμοῦ καὶ καθέλκειν ἀξιοῦντος οὕτω τὴν 

βουλὴν " διέθεσαν οἱ βουλόμενοι συκοφαντεῖν, ὥστε παρὰ 
μικρὸν "ἦλθον ἄκριτος ἀποθανεῖν. " τελευτῶντες δ᾽ ἐπεί- 

ξάσθησαν ἐγγυητὰς παρ᾿ ἐμοῦ δέξασθαι. καὶ Φίλιππος μὲν 
“ὧν μοι ξένος πατρικός, κληθεὶς καὶ ὑπακούσας, δείσας 

Κ ἐκεῖνοι μάλιστ᾽ ἤμελλον πεισθή- 4 δὲ Πασίωνος α. rulg. Πασίωνος 
σεσθαι μὴ εἶναί μοι χρήματα α. δέ. 

. ἐκείνους μάλιστα πείθειν φόμην Τ᾿ χρήμασι τυγχάνει ἃ. vulg. 
᾿ ΄ 

μηδὲν εἶναί μοι τυγχάνει χρήμασι 
1 ἐκείνων G. ceteri ἐκείνου, 5. τούτοις G. vulg. ταῦτα. 
m γνώσεσθε ἃ. νυ]ρ. γνώσεσθε τ δ᾽ ἐμοῦ] vulg. δέ μου 

ἄν. v διέθεσαν» —— ἀδιδῶς om. 
Ὁ γὰρ G. vulg. οὖν. : 
ο' ᾳλέον G. vulg. πλείους. x ἦλθον ἄκριτος ἀποθανεῖν α. 
Ρ αἱρεθεὶς ἐκαυτῷ μὲν ἐπέγραψα vulg. ἐδέησα ἀποθανεῖν ἄκριτος. 

τὴν μεγίστην εἰσφορὰν G. vulg. καὶ Υ τελευτῶντες δ᾽] τὸ μὲν πρῶτον G. 
οἱ «ἐμοί. καὶ ἐμαυτῷ μὲν ἐπεγραψά- 2. ὧν μοι ξένος G. vulg. ξένος ὦν. 

μὴν εἰσφορὰν μεγίστην. 



- 

ν. 368, ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ. 5 

τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου ἀπιὼν ὥχετο᾽ Πασίων δὲ ᾿Αρχέ-ο 
στρωτόν μοι τὸν ὠπὸ τῆς ἧς ἑπτὰ ταλάντων ἐγ- 
γυητὴν παρέσχεν. καίτοι εἰ μικρῶν ὠπεστερεῖτο καὶ μης- 
δὲν ἴδει μ᾽ ἐνθάδε κεκτημένον, οὐκ ἂν δή ποὺ τοσούτων 

55" χρημάτων ἐγγυητής μου κατέστη. ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὰς 
μὲν τριωκοσίας δραχμὰς ἐνεκάλεσεν ἐμοὶ χαριζόμενος, 
τῶν δ᾽ ἑπτὼ ταλάντων ἐγγυητής μοι ἢ ἐγένετο ἡγούμενος 
“ πίστιν ἔχειν ἱκανὴν τὸ χρυσίον τὸ παρ᾿ "αὑτῷ κείμενον. 

, Ὡς μὲν τοίνυν “ἦν τέ μοι πολλὰ χρήματ᾽ ἐνθάδε, καὶ ἃ 
ταῦτ᾽ ἐπὶ τῇ τούτου τ΄ η ' κέταί μοι, καὶ ἐκ τῶν ἔρ- 
γῶν τῶν Πασίωνος ὑμῖν δεδήλωκα καὶ παρὼ " τῶν ἄλλων 
τῶν " εἰδότων ἀκηκόατε. ι 

56 Δοκεῖτε δὲ μοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἄριστ᾽ ἂν γνῶναι 
περὶ ὧν ἀμφισβητῶμεν, ἀναμνησθέντες ' ἐκεῖνον τὸν χρό- 
νον, καὶ τὰ πράγματα πῶς εἶχεν ἡμῖν, ὅτ᾽ ἐγὼ Μενέξε-ε 
νον καὶ Φιλόμηλον προσέπεμψ, ἀπαιτήσωτας τὴν παρα- 

καταθήκην, καὶ Πασίων " τὸ πρῶτον ἐτόλμησε ἔξαρνος 

᾿ 57 γενέσθαι. εὑρήσετε γὰρ. τὸν μὲν πατέρα μου συνειλημμέ- 
νον καὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν ἀφηρημένον, ἐμοὶ δ᾽ οὐχ, οἷόν 

τε ὃν διὼ τὰς παρούσας τύχας οὔτ᾽ αὐτοῦ μένειν οὔτ᾽ εἰς 
τὸν Πόντον εἰσπλεῖν. καίτοι πότερον εἰκὸς ἐμὲ ἐν τοσού- 468 
τοις ὄντω κακοὶς ἀδίκως ἐγκαλεῖν, ἡ Πασίωνα καὶ διὰ 
τὸ μέγεθος τῶν ἡμετέρων συμφορῶν καὶ διὼ τὸ πλῆθος 
τῶν χρημάτων ' ἐπαρθῆναι: τὴν ἀποστέρησιν ποιήσασθαι ; 

———— vals. —* θῆναι καὶ τήν. 
᾿ κεῖταί G. vulg. ἔκειτό. 

VOL. 11. Δ πὶ 
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58 ri δὲ πώποτ᾽ εἰς τοσοῦτον συκοφαντίας ἀφίκετο, ὥστε 
αὐτὸς περὶ τοῦ σώματος κινδυνεύων τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπι- 
βουλεύειν; μετὰ ποίας δ᾽ ἂν ἐλπίδος ἢ τί διανοηθεὶς 
ἀδίκως ἦλθον ἐπὶ τοῦτον; πότερον ὡς δείσας τὴν δύναμιν Ὁ 

τὴν ἐμὴν "ἤμελλεν εὐθύς "μοι δώσειν ἀργύριον; ἀλλ᾽ οὐχ 
59 οὕτως “ ἑκάτερος ἡμῶν ἔπραττεν. ἀλλ᾽ εἰς ἀγῶνα κατα- 

στὰς ὥμην καὶ παρὼ τὸ δίκαιον πλέον ἕξειν Πασίωνος 
παρ᾽ ὑμῖν; ὃς οὐδὲ μένειν ἐνθάδε παρεσκευαζόμην, δὲ- 

διὼς μή μ' “εἐξαιτήσειε Σάτυρος παρ ὑμῶν. ἀλλ᾽ ἵνα 
μηδὲν διαπραττόμενος ἐχθρὸς τούτῳ κατασταΐην, ᾧ μά-ς 
λιστ᾽ ἐτύγχανον " πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει χρώμενος : καὶ 
τίς ἂν ὑμῶν ἀξιώσειε καταγνῶναί μου τοσαύτην μανίαν 
καὶ ἀμαθίαν; » 

ὅο ᾿Ἐνθυμηθήναι δ᾽ ἄξιόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὴν 

ἀτοπίαν " καὶ τὴν ἀπιστίαν ὧν ἑκάστοτε Πασίων ἣ ἐπι- 

χειρεὶ λέγειν. ὅτε μὲν γὰρ οὕτως ἔπραττον, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἂν 
εἰ προσωμολόγει με ἀποστερέϊν " τῶν χρημάτων, οἷός τ᾽ 

δι ἂν ἦν παρ αὐτοῦ δίκην “λαβεῖν, τότε μὲν αἰτιᾶταί με 
ἀδίκως ἐγκαλεῖν ἐπιχειρησαι" ἐπειδὴ δ᾽ ἐ ἐγώ τε τῶν πρὸς 

Σάτυρον διαβολῶν ἀπηλλάγην καὶ " τοῦτον ἅπαντες ὁ- 

φλήσειν τὴν δίκην ἐνόμιζον, τηνικαῦτώ μέ φησιν ἀφεῖναι ἃ 

πάντων τῶν ἐγκλημάτων αὐτόν. καίτοι πῶς ἂν τούτων 
ἀλογώτερα γένοιτο ; 

ό2 -᾿Αλλῶ γὰρ ᾿ἴσως περὶ τούτων μόνον, “ ἀλλ᾽ οὐ καὶ 

᾿ μοι] ἐμοὶ Ε. ὑ ἐπιχειρεῖ] ἐπεχείρει ἃ 
ο ἑκάτερος ἡμῶν G. vulg. ἡμῶν ἃ τῶν χρημάτων Ὁ. vulg. τὰ 

ἑκά' χρήματα. 
Ῥ μένειν ἐνθάδε G. vulg. ἐνθάδε * τοῦτον ἅπαντες ὀφλ. τὴν δίκην 

μένειν. ἐνόμιζον G. vulg. τοῦτον ῴοντο ἅπαν- 
4 ἐξαιτήσειε G. vulg. ἐξαιτοί. τες ὀφλ. τὴν δίκην. 
Τ᾽ πάντων τῶν ἐν] πάντων ἐν α. Υ ἴσως G. vulg. οὐ. 
5 καὶ τὴν ἀπιστίαν Ὁ. νυΐσ. καὶ G. νυϊᾳ. ἀλλά. 
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περὶ τῶν ἄλλων ἐναντί᾽ αὐτὸς αὑτῷ καὶ λέγων καὶ πράτ- 
τῶν φανερός ἐστιν᾽ ὃς τὸν μὲν παῖδα, ὃν αὐτὸς ἠφάνισεν, 
ὑφ᾽ ἡμῶν ἔφασκεν ἀνδρωποδισθῆναι, τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον 
ἀπεγρώψνατο μὲν ἐν τοῖς τιμήμασιν ὡς δοῦλον μετὰ τῶν 
οἰκετῶν τῶν ἄλλων, ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸν ἠξίου Μενέξενος βα- Ξε 

63 σανίζειν, " ἀφηρεῖθ᾽ ὡς ἐλεύθερον ὄντα. πρὸς δὲ τούτοις 
ἀποστερῶν αὐτὸς τὴν παρωκαταβήκην, ἐτόλμησεν " ἡμῖν 
ἐγκαλεῖν ὡς “ἔχοιμεν ἕξ τάλαντ᾽ ἀπὸ τῆς τούτου τρα- 

πέζης. καίτοι ὅστις περὶ πραγμάτων οὕτω “ φανερῶν 
“ἐπεχείρει ψεύδεσθαι, πῶς χρὴ πιστεύειν αὐτῷ περὶ ὧν 369 
μόνος πρὸς μόνον ἔπραξεν; 

64. Τὸ τελευταῖον τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὁμολογήσας 

ὡς Σάτυρον ' εἰσπλευσεῖσθαι καὶ ποιήσειν ἅττ᾽ ἂν ἐκεῖνος 
γνῶ, καὶ ταῦτ᾽ ἐξηπάτησε, καὶ αὐτὸς μὲν οὐκ ἤθελεν 
εἰσπλεῦσαι πολλάκις ξέμου προκαλεσαμένου, ὃ εἰσέ- 
περψε δὲ τὸν Κίττον᾽ ὃς ' ἐλθὼν ἐκεῖσε ἔλεγεν ὅτι ἐλεύ- 

θερος "εἴη καὶ τὸ γένος Μιλήσιος, πέμψειε δ᾽ αὐτὸν 

ὅς Πασίων διδάξοντα περὶ τῶν χρημάτων. ἀκούσας ἣ δὲ 
Σάτυρος ἀμφοτέρων ἡμῶν δικάζειν μὲν οὐκ ἠξίου περὶ Ὁ 
τῶν ἐνθάδε γενομένων συμβολαίων, ἄλλως τε καὶ μὴ 
παρόντος "τούτου μηδὲ μέλλοντος ποιήσειν ὦ ἐκεῖνος δὲ- 
κάσειεν, οὕτω “δὲ σφόδρ᾽ ἐνόμιζεν ἀδικεῖσθαί με, ὥστε 

ε 10 ἃ. vulg. ἀφείλετο. μὲν ἐλθών. 
» ἡμῖν] Addidi e G. Κ΄ εἴ καὶ τὸ γένος G. vulg. ἐστι 
ς ἔχοιμεν) ἔχομεν ἃ. καὶ τὸ γένος εἴη. 
d φανερῶν G. ceteri φανερῶς. ᾿ πέμψειε] εἰσπέμψει G. 
ε ἐπεχείρει G. vulg. ἐπιχειρεῖ. m δὲ Σάτυρος G. vulg. δὲ ὁ Σά- 
Γ εἰσπλευσεῖσθαι “αι. vulg. εἰσ-- τυρος. 

«λεύσειν. Ὁ τούτου] του G. 
ΒΕ ἐμοῦ προκαλεσαμένου G. vulg. 9. δὲ σφόδρ᾽ ἐνόμιζεν ἀδικεῖσθαί 

μου προσκαλεσαμένου. μὲ} δὲ σφόδρ᾽ ἐνόμιζεν ἀδικεῖσθαι 
δ εἰσέπεμψε (ἃ. vulg. ἐξέπεμψε. μὲν G. vulg. δέ με σφόδρα ἐνόμιζεν 
ἐ ἐλθὼν ἐκεῖσε αι. vulg. ἐκεῖσε ἀδικεῖσθαι. 

ΜΠ 2 
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συγκαλέσας τοὺς ναυκλήρους ἐδέιτ αὐτῶν βοηθεῖν ἐμοὶ 
καὶ μὴ περιορᾷν ἀδικούμενον, καὶ πρὸς τὴν πόλιν ἢσυγ- 

γράψας ἐπιστολὴν ἔδωκε φέρειν ἘΞενοτίμῳ τῷ Καρκίνου. 

Καί μοι ἀνάγνωθι “ αὐτοῖς. 
: ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

66 Οὕτω τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, πολλῶν μοι τῶν δι ο 
καίων ὑπαρχόντων, ἐκεῖν ἡγοῦμαι μέγιστον εἶναι τεκμή- 
ριον ὡς ἀποστερεῖ με Πασίων " τῶν χρημάτων, ὅτι τὸν 
παῖδα οὐκ " ἠθέλησε βασανίζειν ἐκδοῦναι; τὸν συνειδότα 

περὶ τῆς παρακαταθήκης. καίτοι περὶ τῶν πρὸς τοὺς ἐπὶ 
ταῖς τρωπέζαις συμβολαίων τίς ἂν ἔλεγχος ἰσχυρότερος 

ὑτούτου γένοιτο; οὐ γὰρ δὴ μάρτυράς γ᾽ αὐτῶν πειού- 
67 μεθα. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς͵ καὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν. 

δημοσίων οὐδὲν πιστότερον οὐδ᾽ ̓,ὠληθέστερεν βασάνου νο- ἃ 
μζοἑκουν μάρμαρα μια ἡγουμώους ὧόν τ᾽ ναι καὶ 
τῶν μὴ " γεγενημένων παρασκευάσασθαι, τὰς δὲ βασά- 
νους φανερῶς ἐπιδεικνύναι ὁπότεροι τἀληθῆ λέγουσιν. ἃ 
οὗτος εἰδὼς ἠβουλήθη εἰκάζειν ὑμᾶς περὶ τοῦ πρώγματος 

os μᾶλλον ἡ Τ᾿ σαφῶς εἰδέναι. οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἂν εἰπεῖν 
ἔχοι, ὡς ἔλαττον ἔμελλεν ἕξειν ἐν τῇ βασάνῳ, καὶ διὰ 

τοῦτ᾽ οὐκ εἰκὸς ἦν αὐτὸν ἐκδοῦναι. πάντες γὰρ ἐπίστασθ᾽ e 

ὅτι κατειπὼν μὲν ἤμελλε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον "ὑπὸ 

τούτου κάκιστ᾽ ἀνθρώπων ἀπολέϊσθαι, διακαρτερήσας δὲ 

καὶ ἐλεύθερος ἔσεσθαι καὶ μεθέξειν ὧν οὗτος ἐμὲ ἀπεστέ- 
δορήσεν. ἀλλ᾽ ὅμως τοσούτῳ μέλλων πλέον ἕξειν, συνειδὼς 370 

» συγγράψας Θ. τυΐξ. ἐγγράψας. Ὁ ἡγουμένους G. οειεεῖ γογενημέ- 
4 αὐτοῖς) Accessit e G. γους. 
τ τῶν χρημάτων G. vulg. τὰ 

Ὁ ἠθέλησε βασανίζειν ἐκδοῦναι ἃ. 
᾿ς ἠθέλησεν ἐκδοῦναι. 

t —— Addidi e G. 
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αὑτῷ τὰ πεπραγμένα, ὑπέμεινε καὶ δίκας φεύγειν καὶ 

τὰς ἄλλας αἰτίας ἔχειν, ὥστε μηδεμίαν βάσανον περὶ 
τοῦ πράγματος τούτου γενέσθαι. 

70 Ἐγὼ οὖν ὑμῶν δέομαι μεμνημένους τούτων καταψνη- 
φίσασθαι Πασίωνος, καὶ μὴ τοσαύτην ἢ πονηρίαν ἐμοῦ 

καταγνῶναι, " ὡς οἰκῶν ἐν τῷ Πόντῳ, καὶ τοσαύτην οὐ- 

σίαν κεκτημένος ὥστε καὶ ἑτέρους εὖ ποιεῖν δύνασθαι, Ὁ 

Πασίωνα ἦλθον συκοφαντήσων καὶ ψευδὲς αὐτῷ παρω- 

καταθήκας ἐγκαλῶν. 

γι γΑξων δὲ καὶ Σατύρου καὶ τοῦ πατρὸς ἐνθυμηθῆναι, οἱ οἱ 
πάντω τὸν χρόνον περὶ πλείστου τῶν Ἑλλήνων ὑ ὑμᾶς ποῖ- 

οὔντωι, καὶ πολλάκις ἤδη διὰ σπάνιν σίτου τὰς τῶν ἄλ- 
λὼν ἐμπόρων ναῦς κενὰς ἐκπέμποντες ὑμῶν ἐξαγωγὴν 

ἔδοσαν" καὶ ἐν τοὺς ἰδίοις συμβολαίοις, ὧν ἐκεῖνοι κρι- 
ταὶ γίγνονται, οὐ μόνον ἴσον ἀλλὰ καὶ πλέον ἔχοντες 

γα ἀπέρχεσθε. ὥστ᾽ οὐκ ἂν εἰκότως περὶ ὀλίγου “ ποιήσαι-ς 
σθε τὰς ἐκείνων "“ ἐπιστολάς. δέομαι οὖν ὑμῶν «καὶ ὑπὲρ 
ἐμαυτοῦ καὶ ὑπὲρ ἐκείνων τὰ δίκαια ψηφίσασθαι, καὶ 
μὴ τοὺς Πασίωνος λόγους ψευδεῖς ὄντας ' πιστοτέρους 

Ὁ πονηρίαν ἐμοῦ G. vulg. μου πο: G. Pro ἐκείνων autem rec. G. 
habet ἐκείνου. 

A Libri ὅς. 
— Libri ποιήσεσθε. οι. pr. G. 
e ἐπιστολάς ---ἐκείνων] om. pr. 
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1Θ. β 

“ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡῸΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ. 

ΕἸ μὲν καὶ ἄλλοι τινὲς ἦσαν ἠγωνισμένοι τοιαύτην πά- 371 

-ραγρωφήν, ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἠρχόμην ἂν τοὺς 
λόγους ποιέϊσθαι" νῦν δὲ ἀνάγκη περὶ τοῦ νόμου πρῶτον 

εἰπεῖν καθ᾽ ὃν εἰσεληλύθαμεν, ἵν ἐπιστάμενοι περὶ ὧν 

4 ἀμφισβητοῦμεν τὴν ψῆφον φέρητε, καὶ μηδὲς ὑμῶν θαυ-" 
μάση, διότι φεύγων τὴν δίκην πρότερος λέγω τοῦ διώκον- 

τος. ἐπειδὴ γὰρ ἐκ Πειραιέως κατελθόντες ἐνίους ἑωρᾶτε Ὁ 
τῶν πολιτῶν συκοφαντεῖν ὡρμημένους καὶ τὰς συνθήκας 
λύειν ἐπιχειροῦντας, βωλόμενοι τούτους τε παῦσαι, καὶ 

τοῖς ἄλλοις ἐπιδέξαι ὅτι οὐκ ἀναγκασθέντες ἐποιήσασθε 
8 αὐτὰς ἀλλ᾽ ἡγούμενοι τῇ πόλει συμφέρειν, εἰπάντος ᾿Αρ- 
χίνου νόμον ἔθεσθε, ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὅρκους, 
ἐξεῖναι τῷ φεύγοντι παρωγρώψασθαι, τοὺς δὲ ἄρχοντας 

περὶ τούτου πρῶτον εἰσάγειν, λέγειν δὲ πρότερον τὸν πα- ο 

ρωγρωψνάμενον, ὁπότερος δ᾽ ἂν ἡττηθὴ, τὴν "ἐπωβελίαν 

ὀφείλειν, ἵν οἱ τολμῶντες μνησικωκέϊν μὴ μόνον ἐπιορ- 

κοῦντες ἐξελέγχροιντο μηδὲ τὴν παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίαν 

φὑπομένοιεν, ἀλλὼ καὶ παρωχρήμα ζημιόϊντο. δεινὸν οὖν 
ἡγησάμην, εἰ τῶν γόμων οὕτως ἐχόντων ἐγὼ περιόψνομαι 

τὸν μὲν συκοφάντην ἐν τριώκοντω δραχμαῖς κινδυνεύοντα, 

᾿ς ἐμαυτὸν δὲ περὶ τῆς οὐσίας ἁπάσης ἀγωνιζόμενον. 

5 ᾿Αποδείζω δὲ Καλλίμωχον οὐ μόνον παρὰ τὰς συνθή- ἃ 

κας δικαζόμενον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐγκλημάτων ψευ- 

δόμενον, καὶ προσέτι δίαιταν ἡμῖν γεγενημένην περὶ αὐ- 

ξ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ L. vulg. παρα- Β ἐπωβελίαν) ἐπωβελείαν L. 

γραφικός. 
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τῶν. βούλομαι δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν διηγήσασθαι: τὰ πραχ- 
θώνττα᾽ ἐὰν γὰρ τοῦτο μάθητε, ὡς οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ κακὸν 
πέπονθεν, ἡγοῦμαι ταῖς τε συνβήκαις ὑμᾶς ἥδιον βοηθή- 

σειν καὶ τούτῳ μᾶλλον ὀργιεῖσθαι. 
6 ἭἬἮρχον μὲν γὰρ οἱ δέκα οἱ μετὰ τοὺς τριάκοντα κα- 372 

ταστάντες, ὄντος δέ μοι Πατροκλέους ἐπιτηδείου, τοῦ τότε 

βασιλεύοντος, ἔτυχον μετ᾽ αὐτοῦ βαδίζων. ἐκεῖνος δὲ 
ἐχθρὸς ὧν Καλλιμώχῳ τῷ νῦν ἐμὲ διώκοντι τὴν δίκην, 
ἀπήντησεν ἀργύριον φέροντι. ' λαβόμενος δὲ αὐτοῦ φίλον 
ἔφασκεν αὐτὸ καταλιπεῖν δημόσιον γίγνεσθαι" ἐκεῖνον 

"γὰρ εἶναι " τῶν ἐν Πειραιεῖ. ἀμφισβητοῦντες δὲ περὶ 

τούτου, καὶ λοιδορίας αὐτοῖς γενομένης, ἄλλοι μὲν πολ-Ὁ 

λοὶ συνέδραμον, καὶ κατὰ τύχην Ῥίνων ἐς τῶν δέκα 
γενόμενος προσῆλθεν. εὐβὺς οὖν πρὸς αὐτὸν τὴν φάσιν 
τῶν χρημάτων ὁ Πατροκλῆς ἐποιεῖτο ὁ δ᾽ ὡς τοὺς συν- 
ἄρχοντας ἦγεν ἀμφοτέρους. ἐκέϊνοι δ᾽ εἰς τὴν βουλὴν περὶ 

αὐτῶν ἀπέδοσαν" κρίσεως δὲ γενομένης ἔδοξε τὰ χρήματα 
8 δημόσια εἶναι. μετὼ δὲ ταῦτα, ἐπειδὴ κατῆλθον οἱ φεύ- 
γοντες ἐκ Πειραιέως, ἐνεκάλει τῷ Πατροκλεῖ καὶ δίκας 

ἐλάγχανεν ὡς αἰτίῳ τῆς συμφορᾶς γεγενημένῳ" διαλ-ς 
λαγεὶς δὲ πρὸς ἐκεῖνον, καὶ πραξάμενος αὐτὸν δέκα 
μνᾶς ἀργυρίου, Λυσίμαχον ἐσυκοφάντει; λαβὼν δὲ καὶ 
παρὰ τούτου διακοσίας δραχμάς, ἐμοὶ πράγματα παρ- 

9 εἶχεν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐνεκάλει φάσκων με συμ- 

πράττειν ἐκείνοις, τελευτῶν δὲ εἰς τοῦτο ἀναιδείας ἦλθεν, 

ὥστε ἁπάντων με τῶν γεγενημένων ἡτιᾶτο" ἅπερ ἴσως 

10 καὶ νὺν τολμήσει κατηγορεῖν. ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν παρέξομαι 

μάρτυρας πρῶτον μὲν τοὺς ἐξ ἀρχῆς παραγενομένους, ὡς 
ἐ λαβόμενος δὲ αὐτοῦ φίλον ἔφα- λέσθαι αὐτοῦ ἂν φίλον Gtephanus 

σκεν αὐτὸ καταλιπεῖν δημόσιον 1,.. αὐτοῦ Πάμφιλον) τοῦτο ἔφασκεν αὐ- 
vulg. λαβόμενος (ν6] cum ὅ8ῖ16- τῷ καταλιπεῖν ὥστε δεῖν δημόσιον. 
phano βουλόμενος) δὲ αὐτοῦ ἀφε- Κ τῶν] τὸν ἴ.. 

ΜΙ 4 
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οὔτ᾽ ἐπελαβόμην οὔτ᾽ ἐφηψάμην τῶν χρημάτων, ἔπειτα 
καὶ τοὺς συνάρχοντας, ὡς οὐκ ἐγὼ τὴν φάσιν ἀλλὰ Πα- 

τροκλῆς ἐποιήσατο πρὸς αὐτούς, ἔτι δὲ τοὺς βουλευτάς, 

ὡς ἐκεῖνος ἦν ὁ κατηγορῶν. Καί μοι κάλει τούτων μάρ- 
τυρας. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ, 

Οὕτω τοίνυν πολλῶν παρωγενομένων τοὺς πραχθεῖσιν, 

ὥσπερ οὐδενὸς συνειδότος αὐτὸς μὲν οὗτος ἐφιστάμενος 
εἰς τοὺς ὄχλους καὶ καθίζων ἐπὶ τοῖς ἐργαστηρίοις λό- 6 

γους ἐποιεῖτο ὡς δεινὰ πεπονθὼς ὑπ᾽ ἐμοῦ καὶ τῶν χρη- 
μάτων ἀπεστερημένος, τῶν δὲ χρωμένων τινὲς τούτῳ 

προσιόντες μοι συνεβούλευον ἀπαλλάττεσθαι τῆς πρὸς 
τοῦτον διαφορᾶς, καὶ μὴ βούλεσθαι κακῶς ἀκούειν μηδὲ 

κινδυνεύειν περὶ πολλῶν χρημάτων, μηδ᾽ εἰ σφόδρα πι-373 
12 στεύω τῷ πράγματι, λέγοντες ὡς πολλὰ παρὰ γνώμην 

ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποβαίνει, καὶ ὅτι τύχη μᾶλλον ἢ 
τῷ δικαίῳ κρίνεται τὰ παρ ὑμῖν, ὥστε λυσιτελεῖν ** 

μικρὰ ἀναλώσαντι μεγάλων ἐγκλημάτων ἀπαλλωγῆναι 

μᾶλλον, ἢ μηδὲν ἀποτίσαντι κινδυνεύειν περὶ τηλικούτων. 
13 τί ἂν ὑμῖν καθ᾽ ἕκαστον διηγοίμην, ἃ πολλὰ παρέλιπον 

τῶν εἰθισμένων περὶ τῶν τοιούτων λέγεσθαι; τελευτῶν δ᾽ 
οὖν ἐπείσθην (ἅπαντα γὰρ εἰρήσεται τἀληθῆ πρὸς ὑμᾶς)" 
δοῦναι τούτῳ διακοσίας δραχμάς. ἵνα δὲ μὴ πάλιν ἐξείη 
συκοφαντεῖν αὐτῷ, δίαιταν ἐπὶ ῥητοῖς ἐπετρέψαμεν Νι- 
κομάχῳ Βατῆθεν. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

14 Τὸ μὲν τοίνυν πρῶτον ἐνέμεινε τοῖς ὡμολογημένοις, ὕστε- 
ρὸν δ᾽ ἐπιβουλεύσας μετὰ Ἐενοτίμου τοῦ τοὺς νόμους 

Ἢ διωφθείροντος καὶ τὼ δικαστήρια δεκάζοντος καὶ τὰς 

τί ἂν Τα γυῖρ. τί δ᾽ ἄν. τι διαφθείροντος H. Woltius: libri διαφθεί- 
ρᾶντος. — 
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ἀρχὼς λυμαινομένου καὶ πάντων κακῶν αἰτίου λαγχάνει ς 

15 μοι δίκην μυρίων δραχμῶν. προβαλλομένου δ᾽ ἐμοῦ " μάρ- 
ἰδ ψυμημ δ —— 
ὃ ἐκείνῳ " μὲν οὐκ ἐπεξῆλθεν, εἰδὼς ὅτι, εἰ μὴ μεταλάβοι 

τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων, τὴν ἐπωβελίαν ὀφλήσει, 

πείσας δὲ τὴν ἀρχὴν πάλιν τὴν αὐτὴν δίκην ἐγρώψνατο, 
16 ὡς ἐν τοῖς πρυτανείοις μόνον κινδυνεύσων. ἀπορῶν δ᾽ ὅ τι 

χρησαίμην τοῖς κακόϊς, ἡγησάμην εἶναι κρώτιστον ἐξ ἴσου 

καταστήσαντα ἀμφοτέροις τὸν κίνδυνον εἰσελθεῖν εἰς ὑμᾶς. ἃ 
Καὶ τὼ μὲν γενόμενα ταῦτ᾽ ἐστίν. ᾿ 

17 Πυνθάνομαι δὲ Καλλίμαχον οὐ μόνον περὶ τῶν ἐγκλη- 

μάτων διανοεῖσθαι ψευδὴ λέγειν, ἀλλὰ καὶ τὴν δίαιταν 
μέλλειν ἔξαρνον εἶναι, καὶ παρεσκευάσθαι λέγειν τοιού- 
τοὺς λόγους, ὡς οὐκ ἄν ποτε ἐπέτρεψε Νικομάχωῳ " δ- 

αἰταν, ὃν ἠπίστατο πάλαι χρώμενον ἡμῖν, καὶ ὡς οὐκ 

εἰκὸς ἦν αὐτὸν ἀντὶ μυρίων δραχμῶν διακοσίας ἐθελῆσαι ς 
18 λαβεῖν. Ὑμεῖς δὲ ἐνθυμεῖσθε πρῶτον μὲν ὅτι τὴν δία:- 

τῶν οὐκ ἀμφισβητοῦντες ἀλλ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς ἐπετρέψναμεν, 
ὥστε οὐδὲν ἄτοπον ἐποίησεν εἰ Νικόμαχον εΐλετο διαιτη- 374 

τήν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰ περὶ τῶν πρωγμάτων ὡμολο- 

το γηκὼς περὶ τοῦ διαιτητοῦ διεφέρετο. ἔπειτ᾽ ὀφειλομένων 
μὲν αὐτῷ μυρίων δραχμῶν οὐκ εἰκὸς ἦν αὐτὸν ἐπὶ "δυοῖν 

μναῖν ποιήσασθαι τὴν διαλλωγήν᾽ ἀδίκως δὲ αἰτιώμενον 

καὶ “συκοφαντοῦντα οὐδὲν θαυμαστὸν τοσοῦτον ἐθελῆσαι 
λαβεῖν. ἔτι δέ, εἰ μεγάλα ἐγκαλῶν ὀλίγα ἐπράξατο, οὐ 

τούτῳ τοῦτο τεκμήριόν ἐστιν ὡς ἡ δίαιτα οὐ γέγονεν, ἀλ- Ὁ 

λὼ πολὺ μᾶλλον ἡμῖν ὡς καὶ τὴν ἀρχὴν οὐ δικαίως ἐνε- 
“οκάλεσεν. βαυμάζω δ᾽ εἰ αὑτὸν μὲν ἱκανὸν γνῶναι; " νομί- 

n μάρτυρα] Libri μάρτυρας. 4 δίαιταν Οὐγαδϑ : libri διαιτᾷν. 
o ἐκείνῳ L. ἊΨ ἐκείνῃ. τ᾿ δυοῖν} δυεῖν ἴω. 
Ρ μὲν οὐκ] μὲν οὖν οὐκ L. 5. γρομίζει} νομέζειν L. 
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ζει ὅτι οὐκ εἰκὸς ἀντὶ μυρίων δραχμῶν διακοσίας ἐθελη- 
σαι λαβεῖν, ἐμὲ δ᾽ οὐκ ἂν οἴεται τοῦτ᾽ ἐξευρέϊν, εἴπερ 
ἐβουλόμην ψευδὴ λέγειν, ὅτι πλέον ἔδει φάσκειν τούτων 

4ι δεδωκέναι. ἀξιῶ δέ, ὅσον περ ἂν τούτῳ σημέϊον ἦν ὡς ἡ 
δίαιτα οὐ γέγονεν, ἑλόντι τὰ διαμαρτυρηθέντα, τοσοῦτον 
ἐμοὶ γενέσθαι τεκμήριον ὡς ἀληθὴ λέγω περὶ αὐτῆς, ἐ- ὁ 
πειδὴ τῷ μάρτυρι φανερός ἐστιν οὐδ᾽ ἐπεξελθεῖν ἀξιώ- 
σᾶς. ἶ 

a2 Ἡγώμαι δέ, εἰ μήτε ἡ δίαιτα ἐγεγόνει μήτε τῶν πε- 
πραγμένων ἦσαν μάρτυρες, ' ἔδει δ᾽ ἐκ τῶν εἰκότων σκο- 
πεῖν, οὐδ᾽ οὕτω χαλεπῶς ἂν ὑμᾶς γνῶναι τὰ δίκαια. 

εἰ μὲν γὰρ καὶ τοὺς ἄλλους ἀδὶκεῖν ἐτόλμων, εἰκότως ἄν 
43 μου κατεγιγνώσκετε καὶ περὶ " τοῦτον ἐξαμαρτάνειν' νῦν 

δὲ οὐδένα φανήσομαι τῶν πολιτῶν οὔτε χρήμασι ζυμιώ- ἃ 
σὰς οὔτε περὶ τοῦ σώματος εἰς κίνδυνον καταστήσας, οὔτ 

ἐκ μὲν τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας ἐξαλείψνας, εἰς δὲ 
τὸν μετὼ Λυσάνδρου κατάλογον ἐγγρώψας. καΐτοι πολ- 
λοὺς ἐπῆρεν ἡ τῶν τριώκοντω πονηρίω τοιαῦτα ποιέϊν᾽ οὐ 

. γὰρ ὅτι τοὺς ἀδικοῦντας ἐκόλαζον, ἀλλ᾽ ἐνίοις καὶ προσ- 

24 ἔταττον ἐξαμαρτάνειν. ἐγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς ἐκεί- 

νων ἀρχῆς οὐδὲν εὑρεθήσομαι " τοιοῦτον ἐργασώμενος" οὗ- 
τος δὲ ἀδικηθῆναι φησίν, ὅτε ἐξεβέβληντο μὲν οἱ τριώκον-ε 

τὰ, ὁ δὲ — ἦν κατειλημμένος, " ἐκράτει δ᾽ αὶ δη- 

25 —* * διαλλαγῶν δ᾽ ἦσαν οἱ "λόγοι: καίτοι δοκέ ἂν 

; ὑμῖν, ὅστις ἐπὶ τῶν τῥάκοντει κόσμιον ἑαυτὸν ,παρέσχεν, 

εἰς τοῦτον ἀποθέσθαι τὸν χρόνον ἀδικεῖν, ἐν ᾧ καὶ τοῖς 375 
πρότερον ἡμαρτηκόσι μετέμελεν ; ὃ δὲ πάντων δεινότατον, 

εἰ τῶν μὲν ὑπαρχόντων ἐχθρῶν μηδ᾽ ἀμύνεσθαι μηδένα 

τ ἔδει Η. Wolfſius: lübri δεῖ. Υ ἐκράτει H. Wolſus: libri 
ἃ χρῦτον] τούτων L. ἐκρωτεῖτο. 
x πριοῦτον] τοιοῦτο L. 
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ἠξίωσα, τοῦτον δὲ κακῶς ποιεῖν ἐπεχείρουν, πρὸς ὃν οὐδὲν 
πώποτέ μὲ — ἐγένετο. 

46 Ως μὲν οὖν οὐκ αἴτιός εἰμι Καλλιμάχῳ τῆς τῶν χρη- 

μάτων δημεύσεως, ἱκανῶς ἀποδεδέιχθαί μοι νομίζω" ὡς 
δὲ οὐκ ἐξην αὐτῷ δικάζεσθαι περὶ τῶν τότε γεγενημένων, Ὁ 

οὐδ᾽ εἰ πάντα ταῦτ᾽ ἦν πεποιηκὼς ἅ φησιν αὐτός, ἐκ 

τῶν συνθηκῶν γνώσεσθε. Καί μοι λάβε τὰ βιβλίον. 

ΟΣΥΝΘΗΚΑΙ. 

27 * μικρῷ τῷ δικαίῳ πιστεύων τὴν παρωγραφὴν 
", ἐποιησώμην, ἀλλ᾽ οὐ τῶν μὲν συνθηκῶν διαῤῥήδην ἀφίιει- 
σῶν τοὺς ἐνδείξαντας γ φήναντας ἢ τῶν ἄλλων τι τῶν 

τοιούτων πράξαντας, ἐμαυτὸν δ᾽ ἔχων ἀποφαίνειν ὡς οὔτε 
ταῦτα πεποίηκα οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἐξήμαρτον ; ̓Ανάγνωθι 

δὴ μοι καὶ τοὺς ὅρκους. 

ἰ ΟΡΚΟΙ. 

ὃ, Οὐκοῦν δεινόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὕτω μὲν τῶν συν- 
βηκῶν ἐχουσῶν, τοιούτων δὲ τῶν ὅρκων γενομένων, τοσοῦτον 
φρονεῖν Καλλίμαχον ἐπὶ τοὺς λόγοις τοῖς ἑαυτοῦ, ὥστε 

ΜΝ πείσειν ὑμᾶς ἐναντία τούτοις ψυφίσασθαι; καὶ 
ἣν 4 

μὲν ἑώρα μεταμέλον τῇ πόλει τῶν πεκρωγμένων, οὐκ 

—— ἥν θαυμάζειν αὐτοῦ" νῦν δὲ οὐ μόνον ἐν τῇ θέσει τῶν 

νόμων ἐπεδείξασθε περὶ πολλοῦ ποιούμενοι τὰς συνθήκας, 
᾿ ἀλλὰ καὶ Φίλωνα τὸν ἐκ Κοίλης ἐνδειχβέντα παραπρεσ- ἃ 

βεύεσθαι, καὶ περὶ μὲν τοῦ πράγματος οὐδὲν ἔχοντα 
. ἀπολογήσασθαι, τὰς δὲ συνθήκας παρεχόμενον, ἔδοξεν 

ὑμῖν ἀφεῖναι καὶ μηδὲ κρίσιν περὶ αὐτοῦ ποιήσασθαι. 
. καὶ ἡ μὲν πόλις οὐδὲ παρὼ τῶν ὁμολογούντων ἐξαμαρ- 

τάνειν ἀξιοὶ δίκην λαβεῖν, οὗτος δὲ καὶ τοὺς οὐδὲν ἠδικη- 

βϑοκότας τολμῷ συκοφαντεῖν. Καὶ μὴν οὐδὲ τάδ᾽ αὐτὸν 

λέληθεν, ὅτι Θρασύβουλος καὶ ἴΑνυτος μέγιστον μὲν δυ- 6 

γάμενοι τῶν ἐν τῇ πόλει, πολλῶν δὲ ἀπεστερημένοι χρη- 
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τῶν, εἰδότες δὲ τοὺς ἀπογρώψαντας, ὅμως οὐ τολμῶ- 

σιν αὐτοῖς δίκας λαγχάνειν οὐδὲ μνησικακέϊν, ἀλλ᾽ εἰ 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἑτέρων δύνανται διωπράττε- 

σθαι, ἀλλ᾽ οὖν περί γε τῶν ἐν ταῖς συνθήκαις ἴσον ἔχειν 376 

41 τὸς ἄλλοις ἀξιοῦσιν. καὶ οὐχ, οὗτοι " μόνοι ταῦτα ἠξιώ- 

κασιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑμῶν οὐδεὶς τοιαύτην δίκην εἰσελθέϊν 

τετόλμηκεν. καίτοι δεινόν, εἰ ἐπὶ μὲν τόῖς ὑμετέροις αὐ- 
τῶν πρώγμασιν ἐμμενεῖτε τόϊς ὅρκοις, ἐπὶ δὲ τῇ τούτου 
συκοφαντίᾳ παραβαίνειν ἐπιχειρήσετε, καὶ τὰς μὲν ἰδίας 
ὁμολογίας δημοσία κυρίας ἀναγκάζετε εἶναι, τὰς δὲ τῆς 

4) πόλεως συνθήκας ἰδία τὸν βουλόμενον λύειν " ἐάσετε. Ὃ Ὁ 
δὲ πάντων ἄν τις μάλιστα θαυμάσειεν, εἰ, ὅτε μὲν ἄδη- 
λον ἦν εἰ συνοίσουσιν αἱ διαλλαγαὶ τῇ πόλει, τοιούτους 

ὅρκους ἐποιήσασθε περὶ αὐτῶν, ὥστ᾽ εἰ καὶ μὴ συνέφερεν 
43 ἀναγκαῖον εἶναι τὸς ὡμολογημένοις ἐμμένειν, ἐπειδὴ δὲ 

οὕτω καλῶς ὑμῖν συμβέβηκεν, ὥστε καὶ μηδεμιᾶς πί- 
στεως γεγενημένης ἄξιον εἶναι τὴν παροῦσαν πολιτείαν 

διαφυλάττειν, τηνικαῦτα τοὺς ὅρκους π' — καὶ 

τοῖς μὲν εἰρηκόσιν ὡς χρὴ τὰς συνθήκας ἐξαλείφειν ἢ 
γίζεσθε, τουτονὶ δέ, ὃς γεγραμμένας αὐτὰς τολμῶ πα- 
ραβαίνειν, ἀζήμιον ἀφήσετε. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἂν δίκαια οὔτ᾽ 
ἄξια ὑμῶν αὐτῶν οὔτ᾽ ἂν πρέποντα τόϊς πρότερον ἔγνω- 
σμένοις “ ποιήσαιτε. 

44 Ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι περὶ τῶν μεγίστων ἥκετε δικάσον- 
τες. περὶ γὰρ συνθηκῶν τὴν ψῆφον οἴσετε, ἃς οὐδὲ πώ- 
ποτε οὔθ᾽ ὑμῶν πρὸς ἑτέρους οὔτ᾽ ἄλλοις πρὸς ὑμᾶς ἐλυ- 
σιτέλησε παραβῆναι" τοσαύτην δ᾽ ἔχουσι δύναμιν, ὥστε ἃ 

τὼ πλείστω τοῦ βίου καὶ τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς βωρβά- 

— ει λῶν — — 
ἃ Δάσετε]) ἐάσατε L. ποιήσητε. 
Ὁ ὀργίζεσθε] ὠργίζεσθε 1. 
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85ροις διὼ συνβηκῶν εἶναι. ταύταις γὰρ πιστεύοντες ὡς 
ἀλλήλως ἀφικνούμεθα, καὶ ποριζόμεθα ὦ ὧν ἕκαστοι τυγ- 
χάνομιεν δεόμενοι" μετὰ τούτων καὶ τὰ συμβόλαια τὰ 
γεγο ἀζονχνενιδιϑ μῆνιν ἀκρθαφίδηρ. ὑλέαγν νωμῶν 

τοὺς κοινοὺς πολέμους διαλυόμεθα" τούτῳ μόνω καινῷ 
πάντες ἄνθρωποι διατελοῦμεν χρώμενοι. ὥστε ἅπασι μὲνε 

36 προσήκει [βοηθεῖν αὐταῖς, μάλιστα δ᾽ ὑμῖν ὑπόγυιον γάρ 

ἐστιν ἐξ οὗ καταπολεμηθέντες, ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς γενόμενοι, 

πολλῶν ἐπιθυμησάντων διαφθεῖραι τὴν πόλιν εἰς ὅρκους 
καὶ συνθήκας " κατεφύγομεν, ἂς " εἰ Λακεδαιμόνιοι τοὰ- 
μῶεν παραβαίνειν , ἰσφύδι ἂν ἕκαστος ὑμῶν ὠγανακτή- 

315* καίτοι πῶς οἷόν τ᾽ ἐστιν ἑτέρων κατηγορεῖν, οἷς αὐ-3)7. 

τός τις ἔνοχός ἐστιν; τῷ δ᾽ ἂν δόξαιμεν ἀδικέσθαι παρὰ 
τὰς συνθήκας κακῶς πάσχοντες, εἰ μηδ᾽ αὐτοὶ ἔ φαιναί- 
μεθ᾽ αὐτὼς περὶ πολλοῦ ποιούμενοι; τίνας δὲ πίστεις 
πρὸς τοὺς ἄλλους εὑρήσομεν, εἰ τὰς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 

48 γεγενημένας οὕτως εἰκῇ λύσομεν; Αξιον δὲ καὶ τῶνδε 
μνησθῆναι, διότι πολλῶν καὶ καλῶν τοῖς προγόνοις ἐν τῷ 

πολέμῳ πεπραγμένων οὐχ; ἥκισθ᾽ ἡ πόλις ἐκ τούτων τῶν Ὁ 
διαλλαγῶν εὐδοκίμησεν. πρὸς μὲν γὰρ τὸν πόλεμον πολ- 
λαὶ πόλεις ἂν εὑρεθεῖεν καλῶς ἠγωνισμέραι, περὶ δὲ "στά- 

σεως οὐκ ἔστιν ἣν ἄν τις ἐπιδείξειεν ἄμεινον τῆς ἡμετέρας 
39 βεβουλευμένην. ἔτι δὲ τῶν μὲν τοιούτων ἔργων, ὅσα μετὰ 

κινδύνων πέπρακται, τὸ πλεῖστον ἄν τις μέρος τῇ τύχη 

μεταδοίη" τῆς δ᾽ εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς μετριότητος οὐδεὶς ἂν 
ἀλλ᾽ ἢ τὴν ̓ ἡμετέραν γνώμην αἰτιάσαιτο. ὥστ᾽ οὐκ ἄξιονς 
προδότας ταύτης τῆς δόξης " γεγενῆσθαι. 

d κματεφύγομεν Coraës: libri Ε φαινοίμεθ᾽ L. vulg. φανοίμεθ᾽. 
alii καταφεύγομεν, alii κατεφεύγο- Ἀι στάσι ἴλ᾿ — 
μεν. ἡμετέραν ὑμετέραν L. 

ς εἰ Λακεδαιμόνιοι Coraës: libri Κ᾿ γεγενῆσθαι] Probo Coraën 
εἰ οἱ Λακεδαιμόνιοι. γενέσθαι reponentem. 

ρ᾽ ἂν Coraes: libri σφόδρα, 
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40. Καὶ μηδεὶς ἡγείσθω με ὑπερβάλλειν μηδὲ μείζω λέ- 
γειν, ὅτι δίκην ἰδίαν φεύγων τούτους εἴρηκα τοὺς λόγους. 
οὐ γὰρ μόνον περὶ τῶν ἐπιγεγραμμένων χρημάτων ἐστὶν 
οὗτος ὁ ἀγών, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν περὶ τούτων, ὑμῶν δὲ περὶ 
τῶν ὀλίγῳ πρότερον εἰρημένων᾽ ὑπὲρ ὧν οὐδεὶς οὔτ᾽ ἂν εἰ- 
πεῖν ἀξίως δύναιτο οὔτ᾽ ἂν τίμημα ἱκανὸν ἐπιγρώψναιτο. 

41 τοσοῦτον γὰρ αὕτη διαφέρει τῶν ἄλλων δικῶν, ὥστε ' τῶν 
μὲν τοῖς ἀγωνιζομένοις μόνον προσήκει, ταύτη δὲ τὸ κοι- ἁ 
γὸν τῆς πόλεως συγκινδυνεύει. περὶ ταύτης δύο ὅρκους 
ὀμόσαντες δικάζετε, τὸν μέν, ὅνπερ ἐπὶ ταῖς ἄλλαις εἴς 

442 biobe, τὸν δ᾽, ὃν ἐπὶ ταῖς συνθήκαις ἐποιήσασθε. ταύτην 

ἀδίκως γνόντες οὐ τοὺς τῆς πόλεως "᾿ μόνον νόμους, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἁπάντων κοινοὺς παραβήσεσθε. ὥστε οὐκ ἄξιον 
οὔτε κατὰ χάριν οὔτε κατ᾽ ἐπιείκειαν οὔτε κατ᾽ ἄλλο οὐ- 

δὲν ἢ κατὰ τοὺς ὅρκους περὶ αὐτῶν ψηφίσασθαι. ς 
43 Ὡς μὲν οὖν χρὴ καὶ συμφέρει καὶ δίκαιον ὑμᾶς ἐστὶν 

οὕτω περὶ τῶν συνθηκῶν γιγνώσκειν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἡγοῦμαι 

Καλλίμαχον ἀντερεῖν" οἶμαι δ᾽ αὐτὸν ὀδύρεσθαι τὴν παρ- 
οὔσων πενίαν καὶ τὴν γεγενημένην αὐτῷ συμφοράν, καὶ 378 

"λέξειν ὡς δεινὰ καὶ σχέτλια πείσεται, εἰ τῶν χρημά- 

τῶν ὧν ἐπὶ τῆς ὀλιγαρχίας ἀφηρεέθη, τούτων ἐν δημοκρα- 

τία τὴν ἐπωβελείαν ὀφλήσει, καὶ εἰ τότε μὲν διὰ τὴν 

οὐσίαν τὴν αὑτοῦ φυγεῖν ἠναγκώσθη, νυνὶ δ᾽ ἐν ᾧ χρόνω 
44προσῆκεν αὐτὸν δίκην λαβεῖν ἄτιμος γενήσεται. κατηγο- 

ρήσει δὲ καὶ τῶν ἐν τῇ μεταστάσει γενομένων, ὡς ἐκ τού- 
των μάλισθ᾽ ὑμᾶς εἰς ὀργὴν καταστήσων᾽ ἴσως γάρ τινος Ὁ 
ἀκήκοεν ὡς ὑμέϊς, ὅταν μὴ τοὺς ἀδικοῦντας λάβητε, τοὺς 

ἐντυγχάνοντως κολάζετε. Ἐγὼ δὲ οὔθ᾽ ὑμᾶς ταύτην 

ἔχειν τὴν γνώμην ἡγοῦμαι, πρός τε τοὺς ὑπειρημένους λό- 

1 τῶν μὲν αἰλίξου , —— 
— ΤΩΙ Ἡμῖν μῶν Τὸ 
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45γους ῥάδιον ἀντειπεῖν νομίζω. πρὸς μὲν οὖν τοὺς ὀδὺρ.- 
μούς, ὅτι προσήκει βοιθὲν ὁ ὑμᾶς οὐχ, δἵτινες ἂν 

στάτους σφᾶς αὐτοὺς ἀποδείξωσιν, ἀλλ᾽ οἵτινες ἂν περὶ 
ὧν ἀντωμόσαντο δικαιότερα λέγοντες φαίνωνται. περὶ δὲ ς 
τῆς ἐπωβελείας, εἰ μὲν ἐγὼ τούτων τῶν πραγμάτων αἴ-᾿ 
τος ἦν, εἰκότως ἂν αὐτῷ μέλλοντι " ζημιώσεσθαι ὃ συν- 

ἤχθεσθε" νῦν δ᾽ οὗτός ἐστιν ὁ συκοφαντῶν, ὥστ᾽ οὐδὲν ἂν 
46 δικαίως αὐτοῦ λέγοντος ἀποδέχοισθε. ἔπειτα κἀκεῖνο χρὴ 

σκοπεῖν, ὅτι πάντες οἱ κατελθόντες ἐκ Πειραιέως ἔχοιεν 
ἂν τοὺς αὐτοὺς λόγους εἰπεῖν οὕσπερ οὗτος, ὧν οὐδεὶς ἄλ- 
λος τετόλμηκε τοιαύτην δίκην εἰσελθεῖν. καίτοι χρὴ με- 

σεῖν ὑμᾶς τοὺς τοιούτους καὶ κακοὺς πολίτας νομίζειν, 

οἵτινες ταῖς μὲν συμφοραῖς ὁμοίαις τῷ πλήθει κέχρηνται, ἃ 
τὰς δὲ τιμωρίας διαφόρους τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι ποιεῖσθαι. 

47 Πρὸς δὲ τούτοις ἔτι καὶ νῦν ἔξεστιν αὐτῷ, πρὶν ἀποπει- 
ραθῆναι τῆς ὑμετέρας γνώμης, ἀφώντι τὴν δίκην ἀπηλ- 
λάχθαι πάντων τῶν πραγμάτων. καίτοι πῶς οὐκ ἄλο- 

γόν ἐστιν ἐν τούτῳ τῷ κινδύνῳ ζπεν αὐτὸν ἐλέους πο 
ὑμῶν τυγχάνειν, οὗ κύριός ἁἐστιν αὐτός, καὶ εἰς ὃν αὐτὸς 

αὑτὸν καθίστησι, καὶ ὃν ἔτι καὶ νῦν ̓ἀξεετίν: αὐτῷ μὴ κιν- 
48 δυνεύειν,; Ἐὰν δ᾽ ἄρα μεμνῆται τῶν ἐπὶ τῆς ὀλιγαρχίας e 

γεγενημένων, ἀξιοῦτε αὐτὸν μὴ " ἐκείνων κατηγορεῖν ὑπὲρ 
ὧν οὐδὲὶς ἀπολογήσεται; ἀλλ᾽ ὡς ἐγὼ τὰ χρήματα εἴ- 
ληφα διδάσκειν, περὶ οὗπερ ὑμᾶς δεὶ ψηφίζεσθαι, μηδ᾽ 
ὡς αὐτὸς δεινὰ πέπονθεν ἀποφαίνει, ἀλλ᾽ ὡς ἐγὼ πε- 

ποίηκα ἐξελέγχειν, παρ οὗπερ ἀξιοῖ τὰ ἀπολωλότα κο- 379 
49 μίζεσθαι: ἐπεὶ κακῶς γε αὑτὸν πράττοντα ἐπιδεῖξαι καὶ 
πρὸς ἄλλον ὁντινοῦν ἀγωνιζόμενος τῶν πολιτῶν δύναται. 

καίτοι χρὴ μέγα παρ ὑμῖν δύνασθαι τῶν κατηγοριῶν οὐχ 

ἐν ἐν ὧν; 
Ρ συγήχθεσθε] συνήχεσθε pr. L. t ἐκείνων} ἐκεῖνον ἴω. 
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αἷς ἔξεστι χρῆσθαι καὶ πρὸς τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας, 
ἀλλ᾽ ὡς οὐχ οἷόν τ᾽ εἰπεέϊν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ τῶν ἠδικηκότων. 

Πρὸς μὲν οὖν τούτους τοὺς λόγους καὶ ταῦτ᾽ ἴσως ἀρκέσει 
καὶ τώχα ἀντειπ εἰν ἐζόσται, 

᾿Εἰθυμεῖσθε δέ, εἰ καί τῳ δύξω δὴς περὶ τῶν αὐτῶν λέ" 
γειν, ὅτι πολλοὶ προσέχουσι ταύτη τῇ δίκη τὸν γοῦν, οὐ 

τῶν ἡμετέρων πραγμάτων φροντίζοντες, ἀλλ᾽ ἡγούμενοι 

περὶ τῶν συνθηκῶν εἶναι τὴν κρίσιν. οὺς ὑμεῖς τὰ δίκαια 
γνόντες ἀδεῶς οἰκεῖν ἐν τῇ πόλει ποιήσετε᾽ εἰ δὲ μή, πῶς 
οἴεσθε διακείσεσθαι τοὺς ἐν ἄστει μείναντας, ᾽ν ὁμοίως 
ἅπασιν ὀργιζόμενοι " φαίνησθε τοῖς μετασχοῦσι τῆς πολι- 

δι τείας ; τίνα δὲ γνώμην ἕξειν τοὺς καὶ μικρὸν. ἁμάρτημαιο 
σφίσιν αὐτοὶς συνειδότας, ὅταν " ὁρῶσι μηδὲ τοὺς κοσμίως 

πεπολιτευμένους τῶν δικαίων τυγχάνοντας ; πόσην δὲ χρὴ 

προσδοκῶν ἔσεσθαι ταραχήν, ὅταν οἱ μὲν ἐπαρθῶσι συκο- 
φαντεῖν ὡς ὑμῶν αὐτοῖς ἤδη ταὔτ᾽ ἐγνωκότων, οἱ δὲ δε- 

δίωσι τὴν παροῦσαν πολιτείαν ὡς οὐδεμιᾶς αὐτοῖς ἔτι 

πη καταφυγῆς ὑπαρχούσης ; ὧρ οὐκ ἄξιον φοβέϊσθα, μὴ 
συγχυβέντων τῶν ὅρκων πάλιν εἰς ταῦτα καταστῶμεν, ἐξ ἃ 

ὧνπερ ἠναγκάσθημεν τὰς συνθήκας ποιήσασθαι ; καὶ μὴν 

οὐ δὲϊ γ᾽ ὑμᾶς παρ ἑτέρων μαθεῖν, ὅσον ἐστὶν ὁμόνοια 
ἀγαθὸν ἢ στάσις κακόν οὕτω γὰρ ἀμφοτέρων σφόδμα 

πεπείρασθε, ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους ὑμεῖς ἄριστ᾽ ἂν  δὲ- 
δάξαιτε περὶ αὐτῶν. 

Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ διὰ τοῦτο πολὺν χρόνον περὶ τὼς συν- 
βήκας διατρίβειν, ὅτι ῥάδιόν ἐστι ᾿ περὶ αὐτῶν πολλὼ καὶ 

δίκαια εἰπεῖν, τοσοῦτον ὑμῖν ἔτι διωκελεύομαι μνημονεύειν, 

18 . ξητε. ; 
t φαίνησθε] Libri φανήσεσθε. Υ περὶ αὐτῶν] Libri περὶ τῶν αὐὖ- 
ἃ δρῶσι L. vulg. εἰδῶσι. τῶν. 
x διδώξαιτε Coraës: libri διδά- 
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ὅταν φέρητε τὴν ψῆφον, ὅτι πρὶν μὲν ποιήσασθαι ταύτ 
ἐπολεμοῦμεν, οἱ μὲν τὸν κύκλον ἔχοντες, οἱ δὲ τὸν Πει- 

σᾳρωιῶ κατειληφότες, μᾶλλον ἀλλήλους μισοῦντες ἢ τοὺς 
ὑπὸ τῶν προγόνων πολεμίους ἡμῖν καταλειφθέντας, ἐπει- 

δὴ δὲ τὰς πίστεις ἀλλήλοις ἔδομεν εἰς ταὐτὸν συνελθόν- 380 
τες, οὕτω καλῶς καὶ κοινῶς πολιτευόμεθα ὥσπερ οὐδὲ- 

μιᾶς ἡμῖν συμφορᾶς γεγενημένης. καὶ τότε μὲν ἀμαθε- 
στάτους καὶ δυστυχεστάτους πάντες ἡμᾶς ἐνόμιζον" νῦν 
δὲ εὐδαιμονέστατοι καὶ σωφρονέστατοι τῶν Ἑλλήνων δὸ- 

55 κοῦμεν εἶναι. ὥστ᾽ ἄξιον οὐ μόνον τηλικαύταις ζημίαις 
κολάζειν τοὺς παραβαίνειν τολμῶντας τὰς συνθήκας, 
ἀλλὰ ταῖς ἐσχώταις, ὡς τῶν μεγίστων κακῶν αἰτίους 
ὄντας, ἄλλως τε καὶ τοὺς ὥσπερ Καλλίμαχος βεβιω-" 
κότας" ὃς δέκα μὲν ἔτη συνεχῶς ὑμῖν Λακεδαιμονίων 

πολεμησάντων οὐδεμίαν παρέσχεν αὑτὸν ἡμέραν τάξαι 
πότοις στρατηγοῖς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον μὲν τὸν χρόνον διετέλεσεν 

ἀσοδιδρλάσκων καὶ τὴν οὐσίαν ἀποκρυπτόμενος, ἐπειδὴ δὲ 
οἱ ἐριάκοντῶ κατέστησαν, τηνικαῦτω κατέπλευσεν εἰς τὴν 
πόλιν. καὶ "φησὶ μὲν εἶναι δημοτικός, τοσούτῳ δὲ μᾶλ- 

λον τῶν ἄλλων ἐπιθυμεῖ μετασχεῖν " ἐκείνης τῆς πολι- 
57 τείας, ὥστ᾽ οὐδ᾽ εἰ κακῶς ἔπαθεν ἠξίωσεν ἀπελθεῖν, ἀλλ᾽ ς 

᾿ ἡρέϊτο μετὰ τῶν ἡμαρτηκότων εἰς αὐτὸν πολιορκεῖσθαι 
μᾶλλον ἤ μεθ᾽ ὑμῶν τῶν συνηδικημένων πολιτεύεσθαι. 
καὶ μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης παρέμεινε μετέχων. τῆς 
πολιτείως, ἐν ἡ προσβαλεῖν ἐμέλλετε πρὸς τὸ τεϊχος" 

τότε δ᾽ ἐξῆλθεν οὐ τὰ παρόντα μισήσας, ἀλλὰ δείσας 
οϑτὸν ἐπιόντα κίνδυνον, ὡς ὕστερον ἐδήλωσεν. ἐπειδὴ γὰρ 

Λακεδαιμονίων ἐλθόντων ὁ δῆμος ἐν τῷ Πειραιεῖ κατε- ἃ 

2. φησὶ μὲν] Libri φησίν. queret, elegi quod aptius vide- 
ἃ ἐκείνης) Hocene an vulgatum batur. 

ἐκείνων haberet Lcum non li- 
ΨΟΙ,. 11. Ν ἢ 
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κλείσθη, πάλιν ἐκέϊθεν διαδρὼς ἐν Βοιωτόϊς διητᾶτο' ὥστ᾽ 
αὐτῷ προσήκει μετὼ τῶν αὐτομόλων ἀνωγεγράφθαι πολὺ 

59 μᾶλλον ἢ τῶν φευγόντων ὀνομάζεσθαι. καὶ τοιοῦτος γε- 
γενημένος καὶ περὶ τοὺς ἐκ Πειραίδως καὶ περὶ τοὺς ἐν 
ἄστει μείναντως καὶ περὶ πᾶσαν τὴν πόλιν, οὐκ ἀγαπᾷ 
τῶν ἴσων ὃ τυγχάνων τόϊς ἄλλοις, ἀλλὰ ζητέϊ πλέον 
ἔχειν ὑμῶν, ὥσπερ ἢ μόνος ἀδικηθὲς ἢ βέλτιστος ὧν 

τῶν πολιτῶν ἢ μεγίσταις συμφοραῖς δὲ ὑμᾶς κεχρημένος ε 

ἡ πλείστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γεγενημένος. 
ὅο ᾿Ἐβουλόμην δ᾽ ἂν ὑμᾶς ὁμοίως ἐμοὶ γιγνώσκειν αὐτόν, 

Ὃν αὐτῷ μὴ τῶν ἀπολωλότων συνήχθεσθε, ἀλλὰ τῶν ὑπο- 

λοίπων ἐφθονεῖτε. νῦν δὲ περὶ μὲν τῶν ἄλλων ὅσοις ἐπι- 
βεβούλευκε, καὶ δίκας οἵας δεδίκασται καὶ γραφὰς 481: 
εἰσελήλυθε, καὶ μεθ᾽ ὧν συνέστηκε καὶ καθ᾽ ὧν τὰ ψευ- 

δὴ μεμαρτύρηκεν, οὐδ᾽ ἂν δὶς τοσοῦτον ὕδωρ ἱκανὸν δὲη- 

61 γήσασθαι γένοιτο" ἕν δὲ μόνον ἀκούσαντες τῶν τούτῳ πέ- 
πραγμένων ῥαδίως καὶ τὴν ἄλλην αὐτοῦ πονηρίαν γνώ- 
σεσθε. Κρατῖνος γὰρ ἠμφισβήτησε χωρίου τῷ τούτου 

υμδιρῖξ, ὑμάχον ἀ νυῤοιθβφνωιμόιων ὀνοιρφάμιννᾶν, 
ρώπαιναν ἡτιῶντο τὸν Κρατῖνον “συντῤίψναι [ κατὰ] τῆς Ὁ 
κεφαλῆς αὐτῆς, ἐκ δὲ τοῦ τραύματος φάσκοντες ἀποθα- 
νεῖν τὴν ἄνθρωπον λαγχάνουσιν αὐτῷ φόνου δίκην ἐπὶ 

62 Παλλαδίῳ. πυθόμενος δὲ ὁ Κρατῖνος τὰς τούτων ἐπι- 

βουλὰς τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν ἦγεν, ἵνώ μὴ με- 
ταθεῖντο τὸ πράγμα μηδ᾽ ἑτέρους λόγους ἐξευρίσκοιεν, 
ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ ληφθεῖεν κακουργοῦντες" ἐπειδὴ δὲ ὁ 
κηδεστὴς μὲν ἦν ὃ τούτου κατηγορηκώς, οὗτος “ δὲ με- 

63 μωρτυρηκὼς “ ἥ μὴν τεθνάναι τὴν ἄνθρωπον, ἐλθόντες εἰς τὴν ς 

νου ωϊρούνα: μὲν τ. ἀν ἐμ τὰ 
χάνειν. 

ς συντρίψαι τῆς L. vulg. συν- ε ἤ μὴν ΗἩ. Wolfius: ἡμῖν 1... 
τρίψαι κατὰ τῆς. ceteri ὑμῖν. 
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οἰκίαν ἵνα ἦν κεκρυμμένη, βίᾳ λαβόντες αὐτὴν καὶ ἀγα- 

γόντες ἐπὶ τὸ δικωστήριον ζῶσαν ἅπασι τοῖς παροῦσιν 
ἐπέδειξαν. ὥσθ᾽ ἑπτωκοσίων μὲν δικαζόντων, τεττάρων 
δὲ καὶ δέκα μαρτυρησάντων ἅπερ οὗτος, οὐδεμίαν ψῆφον 
μετέλαβεν. Καί μοι κάλει τούτων μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

64 Τίς οὖν ἂν ἀξίως δύναιτο κατηγορῆσαι τῶν τούτῳ πε- 
πρωγμένων ; ἢ τίς ἂν εὑρεῖν ἔχοι παράδειγμα μέϊζον ἀδι--ἃ 
κίας καὶ συκοφαντίας καὶ πονηρίας ; ἔνια μὲν γὰρ τῶν 

ἀδικημάτων οὐκ “ἂν ὅλον τὸν τρόπον δηλώσειε τῶν ἀδικη- 

σάντων, ἐκ δὲ τῶν τοιούτων ἔργων ἅπαντα τὸν βίον τῶν 
65 ἐξαμαρτανόντων ῥάδιον κατιδέϊν ἐστίν. ὅστις γὰρ τοὺς 

ζῶντας τεθνάναι μαρτυρεῖ, τίνος ἂν ὑμῶν ἀποσχέσθα: δὸ-- 

κεῖ, ἢ ὅστις ἐπὶ τοὺς ἀλλοτρίοις πρώγμασιν οὕτω πονη- 
ρός ἐστι, τί οὐκ ἂν ἐπὶ τὸς αὐτο τολμήσειεν; πῶς δὲ 

χρὴ τούτῳ πιστεύειν ὑπὲρ αὑτοῦ λέγοντι, ὃς ὑπὲρ ἑτέρων 6 
ἐπιορκῶν ἐξελέγχεται ; τίς δὲ πώποτε φανερώτερον '᾿ἐπε- 
δείχθη τὰ ψευδὴ μαρτυρῶν; τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ἐκ 
τῶν λεγομένων κρίνετε, τὴν δὲ τούτου μαρτυρίαν, ὅτι ψευ- 

66 δὴς ἦν, εἶδον οἱ δικάζοντες. καὶ τοιαῦθ᾽ ἡμαρτηκὼς ἐπι- 

χειρήσει λέγειν ὡς ἡμεῖς ψευδύμεθα,, ὅμοιον ἐργαζόμενος 38: 
ὥσπερ ἂν εἴ τῳ Φρυνώνδας πανουργίαν ὀνειδίσειεν, ἢ 
ὃ Φιλοργὸς ὁ τὸ δ Τυργάνειον ὀφελόμεγον τοὺς ἄλλοωνξ ἱ ἱερο- 

σύλους ἔφασκεν εἶναι. τίνα δὲ προσήκει τῶν μὴ γενομέ-. 
νων παρασχέσθαι ᾿μάρτυρας μᾶλλον ἢ τοῦτον, ὃς αὐτὸς 

———— —— 
6 ᾿Αλλὼ γὰρ Καλλιμάχου μὲν " ἔξεστι πολλάκις 

κατηγορεῖν (οὕτω γὰρ παρεσκεύασται πολιτεύεσθαι), 
— ἘΣ νῶν ἀνδῦδό γὼ 
— idas Φιλουργός: ἱ μάρτυρας Coracs: libri μάρ- 

Ὁ Τοργόνειον Suidas: libri γορ- Κ᾿ ἔξεστι] Immo ἐξέσται. 
ΝῺ 2 



5448 ΓΣΟΚΡΑΤΟΥΣΞ οκ. ΧΥ̓ΤῚ:- 

περὶ᾿ δὲ ἐμαυτοῦ τὰς μὲν ἄλλας πάσας παραλέψων 
λειτουργίας, ἧς δ᾽ οὐ μόνον ἄν μοι δικωίως ἔ ἔχωτε χάριν, 
ἀλλὰ καὶ τεκμηρίῳ ᾿χρήσαισθε περὶ τοῦ παντὸς πρά- 

68 ματος, ταύτης δὲ μνησθήσομαι πρὸς ὑμᾶς. ὅτε γὰρ ἡ 
πόλις ἀπώλεσε τὰς ναῦς ἐν Ἑλλησπόντῳ καὶ τῆς δυνά- 
μέως ἐστερήθη, τῶν μὲν πλείστων τριηράρχων τοσοῦτον 
τι δηήνεγκον, ὅτι μετ᾽ ὀλίγων " ἔσωσα τὴν ναῦν, αὐτῶν δὲ 
τούτων, ὅτι καταπλεύσας εἰς τὸν Πειραιῷ μόνος οὐ κατ- 

69 έλυσα τὴν τριηραρχίαν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀσμένως ἀπαλ-ο 
λαττομένων τῶν λειτουργιῶν καὶ πρὸς τὰ παρόντω ἀθύ- 
μὼς διακειμένων, καὶ τῶν μὲν ἀνηλωμένων αὐτοῖς “ με- 

ταμέλον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀποκρυπτομένων, καὶ νομιζόντων 
τὼ μὲν κοινὰ διεφθάρθαι, τὰ δ᾽ ἴδια, σκοπουμένων, οὐ 
τὴν αὐτὴν ἐκείνοις γνώμην ἔσχον, ἀλλὰ πείσας τὸν ἀδελ-- 

φὸὺν συντριηραρχεῖν, παρ ἡμῶν αὐτῶν μισθὸν διδόντες τοῖς 
γοναύταις, κακῶς ἐποιοῦμεν τοὺς πολεμίους. τὸ δὲ τελευ- 

ταϊον ἢ προειπόντος Λυσάνδρου, εἴ τις εἰσάγει σῖτον ὡς ἃ 

ὑμᾶς, θάνατον τὴν ζυμίαν, οὕτω φιλοτίμως εἴχομεν πρὸς 

τὴν πόλιν, ὥστε τῶν ἄλλων οὐδὲ 3 τὸν σφέτερον αὐτῶν 

εἰσάγειν τολμώντων ἡμεέϊς τὸν ὡς ἐκείνους εἰσπλέοντα 

λαμβάνοντες εἰς τὸν Πειρωιᾷ κατήγομεν. ἀνθ᾽ ὧν ὑμέϊς 

ἐψηφίσασθε ἡμᾶς στεφανῶσαι καὶ "πρόσθε τῶν ἐπωνύ- 
γι μῶν ἀνειπεῖν, ὡς μεγάλων ἀγαθῶν αἰτίους ὄντας. καΐτοι 

χρὴ τούτους δημοτικοὺς νομίζειν, οὐχ, ὅσοι κρωτοῦντος τοῦς 

ἥμου μετασχεῖν τῶν πραγμάτων ἐπεθύμησαν, ἀλλ᾽ οἰ. 

δυστυχησάσης τῆς πόλεως προκινδυνεύειν ὑμῶν ἠθέλησαν, 

καὶ χάριν ἔχειν οὐκ εἴ τις " αὐτὸς κακῶς πέπονθεν, ἀλλ᾽ 

1 χρήσαισθε] χρήσεσθαι L. 4 τὸν σφέτερον Η. Wolſus: 11- 
τῇ διήνεγκον L. vulg. διήνεγκα. bri τῶν σφετέρων. 
Ὁ ἔσωσα] ἔσωσαν L. τ πρόσθε L. vulg. πρόσθεν. 
ὁ μεταμέλον] μεταμελόντων L. 5 αὐτὸς Η. Woltius: 01] vel 
ῬΡ προειπόντος] προσειπόντος ἴω. αὐτῶν vel αὐτοῖς. 



.Ρ. 483. ΠΡῸΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ. 540 

εἴ τις ὑμᾶς εὖ πεποίηκε, καὶ πῶώητας γενομένους ἐλεεῖν 383 

οὐ τοὺς ἀπολωλεκότας τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ τοὺς εἰς ὑμᾶς 
72 ἀνηλωκότας. ὧν εἷς ἐγὼ φανήσομαι γεγενημένος, 'ἣ 

πάντων ἂν εἴην δυστυχέστατος, εἰ πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ 
δεδαπανημένος εἰς τὴν πόλιν εἶτα δόξαιμι τοῖς ἀλλο- 

τρίοις ἐπιβουλεύειν, καὶ περ μηδενὸς ποιέεσθαι τὰς παρ 
ὑμῶν διαβολάς, ὃρ. οὐ. μόνον τὴν οὐσίαν ἀλλὰ καὶ τὴν 

ψυχὴν τὴν ἐμαυτοῦ περὶ ἐλάττονος φαίνομαι ποιούμενος Ὁ 
3 τοῦ παρ ὑῶ εὐδοκιμεῖν. τῷ δ᾽ οὐκ ἂν ὑμῶν μεταμελή- 

σαμεν, εἰ καὶ μὴ παραχρῆμα, ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕ ὕστερον, εἰ τὸν 

μὲν συκοφάντην ἴδοιτε πλούσιον γεγενημένον, ἐμὲ δ᾽ ἐξ 
ὧν ὑπέλιπον λειτουργῶν, καὶ τούτων ἐκπεπτωκότα ; καὶ 

τὸν μὲν μηδὲ πώποτε ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύσαντα μεῖζον 
γ4 καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν συνθηκῶν δυνάμενον, ἐμὲ δὲ τὸν 

οὕτω πρόθυμον περὶ τὴν πόλιν γεγενημένον μηδὲ τῶν δὲ- ο 
καίων ἀξιούμενον τυγχάνειν ; τίς δ᾽ οὐκ ἂν ὑμῖν ἐπιτι- 
μήσειεν, εἰ πεισθέντες ὑπὸ τῶν Καλλιμάχου λόγων το- 
σαύτην πονηρίαν ἡμῶν καταγνοίητε, ὃς ἐκ τῶν" ἔργων 
κρίναντες δὲ ἀνδραγαθίαν ἐστεφανώσατε, ὅτ ὅτ᾽ " οὐδ᾽ οὕτω 

75 ῥώδιον ἦ ἥν ὥσπερ νὺν τυχεῖν ταύτης τῆς τιμῆς ; τοὐναντίον 

δ᾽ ἡμῖν συμβέβηκεν ἢ τοῖς ἄλλοις" οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι 
τοὺς εἰληφότας τὰς δωρεὰς ὑπομεμνήσκοωσι; ἡμεῖς δ᾽ 

ὑμᾶς τοὺς δεδωκότας ἀξιοῦμεν μνημονεύειν, V ὑμῖν τε- ἃ 
κμήριον τῶν εἰρημένων ἁπάντων καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων 

"6 τῶν ἡμετέρων γένηται. δῆλον δ᾽ ὅτι ταύτης τῆς τιμῆς 

ἀξίους ἡμᾶς αὑτοὺς παρεΐχομεν οὐχ, ἵνα ὀλιγαρχίας γε- 
νομένης τἀλλότρια διαρπάζοιμεν, ἀλλ᾽ ἵνα σωθείσης τῆς 

πόλεως οἵ τ ἄλλοι τὰ σφέτερ αὐτῶν ἔχοιεν, ἡμῖν τε 

παρὼ τῷ πλήθει τῶν πολιτῶν χάρις ὀφείλοιτο᾽ ἣν ἡμεῖς 9 

Ὁ ὃς} om. pr. L ἃ οὐδ᾽ L. vulg. μηδ᾽, 
ΝῊ 3 



480 ᾿ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Οκ, ΧΙΧ. 

γῦν ἀπαιτοῦμεν, οὐ πλέον ἔχειν τοῦ δικαίου ζητοῦντες, 
᾿ἀλλ᾽ ἀποφαίνοντες μὲν ὡς — 

"7 ὅρκοις καὶ ταῖς συνθήκαις ἐμμένοντες. καὶ γὰρ ἂν εἴη 

δεινόν, εἰ τοὺς μὲν ἠδικηκότας " τιμωρίας ἀφεῖναι κύριαι 
ἐγένοντο, ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ τοῖς εὖ πεποιηκόσιν ἄκυροι κατα- 

σταθεῖεν. ἄξιον δὲ τὴν παροῦσαν τύχην διωφυλάττειν ἐν- 384 

θυμουμένους ὅτι ἑτέρας μὲν πόλεις ἐποίησαν τ ἤδη συνθῆ- 

καὶ στασιάσαι, τὴν δ᾽ ἡμετέραν μᾶλλον ὁμονοέϊν. ὧν 
χρὴ μεμνημένους ἅμα τά τε δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα 

ψηφίζεσθαι. 

10. 

ΑΙΓΙΝΗΤΊΚΟΣ. 

ἘΝΟΜΙΖΟΝ μέν, ὦ ἄνδρες "Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς Ὁ 
βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν ἑαυτοῦ Θρασύλοχον, ὥστε μη- 

δὲν ἄν ποτ᾽ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις ἃς 
ἐκεῖνος κατέλιπεν ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἀντιδίκοις τοιαύτη 
γνώμη " παρέστηκεν ὥστε καὶ πρὸς οὕτως ἐχούσας αὐὖ- 
τὰς ἀἁ ν, ἀναγκαίως ἔχει παρ ὑμῶν “πειρῶ- 

ἧσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. Τοὐναντίον δὲ πέπονθα τόϊς ς 

ν Ῥοδὲ verbum ἀδικοῦμεν in ζ. ΣΦ ἤδη [,. νυΐρ. αἱ 
lacuna est litterarum octo vel 5 Αἰγοῆται] αἰγοῖται Χ. qu εἰς 

γέρε. κτλ τε τοῖς δ ὅδ. Ὁ παρέστηκεν G. vulg. καθέστη- 
Κοις. κεν. 

7 τιμωρίας ἀφεῖναι κύρια] Ηπο ς πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχά- 
ambigua sunt in L. Locus est νεὶν G. vulg. τῶν δικαΐων τυγχάνειν 
litteris decem vel undecim, qua- πειρᾶσθαι. 
rum prima fuit 1, 



Ρ- 385. ΑἸΙΡΙΝΉΤΙΚΟΣ. 551 

λεπῶς φέροντας, ὅταν ἀδίκως περί τινος κινδυνεύωσιν' 
ἐγὼ δ᾽ ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν τούτοις ὅτι με εἰς " του- 

3 τονὶ τὸν ἀγῶνα κατέστησαν. ἀκρίτου μὲν γὰρ ὄντος τοῦ 385 

πράγματος οὐκ ἂν ἠπίστασθ᾽ ὁποιός τις γεγενημένος 
περὶ τὸν τετελευτηκότα κληρονόμος εἰμὶ τῶν ἐκείνου" πυ- 
θόμενοι δὲ τὰ πραχθέντα πάντες εἴσεσθ᾽ ὅτι δικαίως ἂν 

᾿4 καὶ μείζονος ἢ τοσαύτης δωρεᾶς ἠξιώθην. “ Χρῆν μέντοι 
καὶ τὴν ἀμφισβητοῦσαν τῶν χρημάτων μὴ παρ᾿ ὑμῶν 
— 2*— λαμβάνειν τὴν οὐσίαν ἣν Θρασύλοχος κατέλι- 
ἐν, ἀλλὼ περὶ ἐκέϊνον χρηστὴν οὖσαν οὕτως ἀξιοῦν ' αὐὖ- 

τῆς ἐπιδικάζεσθαι. γῦν δ᾽ αὐτὴ τοσούτου δὲ; μεταμέλειν. 
ὧν εἰς ζῶντα ἐξήμαρτεν, ὥστε καὶ τεθνεῶτος αὐτοῦ πει- 
ρᾶται τήν τε διαθήκην δ ἄκυρον ἅμα καὶ τὸν οἶκον ἔρημον 

5ποίῆσαι. Θαυμάζω δὲ καὶ τῶν πραττόντων ὑπὲρ αὐτῆς, 
εἰ διὼ τοῦτ᾽ οἴονται καλὸν εἶναι τὸν κίνδυνον, ὅτε μὴ κα- 
τορθώσαντες οὐδὲν μέλλουσιν ἀποτίσειν. ἐγὼ μὲν γὰρ 
ἡγοῦμαι. μεγώλην εἶνα; καὶ ταύτην ζημίαν, ἐὰν ἐξε- 
λεγχθέντες ὡς ἀδίκως ἀμφισβητοῦσιν, " ἔπειθ᾽ ὑμῶν 
ἰδύξωσι χείρους εἶναι. Τὴν μὲν οὖν τούτων κακίαν ἐξ 
αὐτῶν τῶν ἔργων γνώσεσθ᾽, ἐπειδὰν διὰ τέλους ἀκούσητες 
τῶν πεπραγμένων" ὅθεν δ᾽ "οἴομαι τάχιστ᾽ ἂν ὑμᾶς 

ΜΝ περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν, ἐντεῦθεν ἄρξομαι διηγεῖ- 

6 ἰθΘράσυλλος “γὰρ ὁ πατὴρ τοῦ καταλιπόντος τὴν 
5 διαθήκην παρὰ μὲν τῶν προγόνων οὐδὲμίαν οὐσίαν ὅπαρ- 

ἃ τουτονὶ G. vulg. τοῦτον. Κ᾿ οἴομαι G. νυ]ρ. οἶμαι. 
ἐ ἀρῆς Ο. τς, ὅτι, 1 Θράσυλλος G. vulg. Θρασύλο- 

ΣᾺΣ μὰ λιδὰ «ὃ κην ἐμοὶ παρά. ΤΡ 

δόξωσ,] δόξουσ, G. 9. παρέλαβεν G. vulg. κατέλιπε. 

* — 



— 

588 ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ On. ΧΙΧ. 

ἔλαβεν, ξένος δὲ Πολεμαινέτῳ ἢ τῷ μάντει γενόμενος 
οὕτως οἰκείως διετέθη πρὸς αὐτόν, ὥστ᾽ ἀποθνήσκων ἐκέϊ- 
νος τάς τε βίβλους τὰς περὶ τῆς μαντικῆς αὐτῷ κατέ- 

Ἴλιπε καὶ τῆς οὐσίας μέρος τι τῆς νῦν οὔσης ἔδωκεν. λα-ἃ 
βὼν δὲ Θράσυλλος "ταύτας ἀφορμὰς "ἐχρῆτο τῇ τέχνη" 
' πλάνης δὲ γενόμενος καὶ διαιτηθεὶς ἐν πολλαῖς πόλεσιν 

ἄλλαις τε γυναιξὶ συνεγένετο, ὧν ἔνιαι καὶ παιδάρι ἀπέ- 
δειξαν, ἃ ἐκέϊνος οὐδὲ πώποτε γνήσια ἐνόμισε, καὶ δὴ 
καὶ τὴν ταύτης μητέρα ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ἔλαβεν. 

8 ἐπειδὴ δ᾽ οὐσίαν τε πολλὴν ἐκτήσατο καὶ τὴν πατρίδα 
"ἐπόθεσεν, ἐκείνης μὲν καὶ τῶν "ἄλλων ἀπηλλάγη, κα- 6 
ταπλεύσας δ᾽ εἰς. Σίφνον ἔγημεν ἀδελφὴν τοῦ πατρὸς 
Ὑτούμοῦ, πλούτῳ μὲν αὐτὸς πρῶτος ὧν τῶν πολιτῶν, 
γώει δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀξιώμασιν εἰδὼς τὴν ἡμετέραν 

ο οἰκίαν προέχρυσαν. οὕτω δὲ σφόδρα ἠγάπησε τὴν τοῦ 386 

πατρὸς φιλίαν, ὥστ᾽ ἀποθανούσης ἐκείνης ἄπαιδος αὖθις 

"ἠγάγετο ἀνεψιὰν τοῦ πατρός, οὐ βουλόμενος διαλύσα- 

σθαι τὴν πρὸς ἡμᾶς οἰκειότητα. οὐ πολὺν δὲ χρόνον συνοι- 
κήσας ταῖς αὐταῖς τύχαις ἐχρήσατο καὶ περὶ ταύτην, 
ἃ τ Ν Ν εν ΄ ὡὰ υϑδὲ, 5 — 22 

10 αἰσσερ και περι τὴν προτέραν. μετ δε ταυτ ἐγήμεν 

ἐκ Σερίφου παρ ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἢ κατὰ Ὁ 
τὴν αὐτῶν πόλιν, ἐξ ἧς ἐγένετο Σώπολις καὶ Θρασύλοχος 

καὶ “θυγάτηρ ἡ νῦν ἐμοὶ συνοικοῦσα. Θράσυλλος μὲν 

Ρ τῷ μάντει] Articulum recepi  ᾳλάνης G. vulg. πλάνος. 
ε6. ἃ ἐπόθεσεν G. vulg. ἐπόθησεν. 

4 Θράσυλλος G. vulg. Θρασύ- χ ἄλλων α. ruls. λοιπῶν. 
λοχος. Εἰ sic per totam ora- Υ τοὐμοῦ] τοῦ ἐμοῦ G. 
tionem G. patrem ἃ filio dis- 2 γάγετο ἀνεψιὰν G. vulg. ἡ- 
cernit. γάγετο τὴν ἀνεψιάν. ᾿ 

Τ᾿ ταύτας ἀφορμὰς G. vulg. ταύ- Ά αἷσπερ α. vulg. αἷς. 

τας τὰς ἀφορμάς. Ὁ ταῦτ᾽ G. vulg. ταύτη». 
5 ἐχρῆτο τῇ τέχνῃ G. vulg. ἐχρῆτο ς θυγάτηρ] Accessit e G. 

ταύτῃ τῇ τέχνῃ. 



Ρ-.386. ΑἸΓΙΝΗΤΙΚΟΣ. —J— 

οὖν, τούτους μόνους. 4 παῖδας γνησίους καταλιπὼν καὶ 

κληρονόμους τῶν αὑτοῦ καταστήσας τὸν βίον ἐτελεύ- 
τήσεν. 

ιι Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην — παρὰ τῶν 

πατέρων παραλαβόντες ὅσην ὀλίγῳ πρότερον διηγησάμην, 
ἔτι μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴν “ἐποιήσαμεν. ἕως μὲνο 
γὰρ παῖδες ἥμεν, περὶ ' πλεόνος " ἡμᾶς αὐτοὺς ἡγούμεθα 

ἢ τοὺς ἀδελφούς, — — ὕτ᾽ ἄλλην 
12 ἑορτὴν οὐδεμίαν χωρὶς ἀλλήλων " ἤγομεν" — 

ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ᾽ ἐναντίον ἡμῶν αὐτοῖς ἐπράξαμεν, 
ἀλλὼ καὶ τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πό- 
λεως ὁμοίως διεκείμεθα, 'καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐ- 
τοῖς ἐχρώμεθα. καὶ τί δὲϊ λέγειν τὰς οἴκοι χρήσεις ; 

ἀλλ᾽ οὐδὲ φυγόντες ἀπ᾽ ἀλλήλων ἠξιώσαμεν γενέσθαι. 
" τὸ δὲ τελευταῖον φθόη ἰσιχόμενον αὐτὸν καὶ πολὺν χρόνον d 
ἀσθενήσαντωα, καὶ τοῦ μὲν ἀδελφοῦ Σωπόλιδος ' αὐτῷ 

πρότερον τετελευτηκότος, τῆς δὲ μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς 
οὔπω παρουσῶν, " μετὰ τοσαύτης ἐρημίας γενόμενον οὕτως 
ἐπιπόνως καὶ καλῶς αὐτὸν ἐθεράπευσα, ὥστ᾽ ἐκεῖνον μὴ 
νομίζειν "ἀξίαν μοι δύνασθαι χάριν ἀποδοῦναι τῶν πε- 

᾿ς χπραγμένων. ὅμως δ᾽ οὐδὲν ἐνέλιπεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πονή- 
β ρὼς διέκειτο καὶ οὐδεμίαν ἐλπίδα εἶχε τοῦ βίω, ræ⸗ e 

ρωκωλέσας μάρτυρας 

τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν οὐσίαν ἔδωκεν. Καί μοι λάβε τὰς 

ὦ φαῖδας γνησίους καταλιπὼν G. ἐχρώμεθα] Hæc addidi sumpta ἃ 

γνησίους παῖδας ποιησάμενος. 
e ἐποιήσαμεν] ἐποιησάμην X. ΣΟΙ͂Σ νὰν. 
ἢ πλέονος G. vulg. πλείονος. τὸ δὴ τελευταῖον. 
8 ἡμᾶς αὐτοὺς ἡγούμεθα G.vulg. 1 αὐτῷ G. vulg. αὐτοῦ. 

ἡμᾶς αὐτούς. Ὧν. μετὰ G. vulg. ἐπί. 
Ἀ ἢ ——⏑ 5. ἀξίαν μοι ἃ. vulg. ἂν ἀξίαν. 
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ΔΙΑΘΗΚΑΙ. 

15. ᾿Ανάγνωθι δὴ μοι καὶ τὸν νόμον τῶν Αἰγινητῶν κατὰ 

γὰρ τοῦτον ἔδει ποιεῖσθαι τὰς διαθήκας" ἐνθάδε γὰρ με- 

τῳκοῦμεν. 
τς ΨΝΟΜΟΣ. 

16 Κατὼ τουτονὶ τὸν νόμον, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, υἱόν μ᾽ 

ἐποιήσατο Θρασύλοχος, πολίτην μὲν αὑτοῦ καὶ φίλον 
4 ὄγτα, γεγονότα δ᾽ οὐδενὸς " χεῖρον Σιφνίων, πεπαιδευμέ- 387 

νον δ᾽ ὁμοίως αὐτῷ καὶ τεθραμμένον. ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 
"ἂν μᾶλλον κατὰ τὸν νόμον ἔπραξεν, ὃς 'τοὺς ὁμοίους 
κελεύει παῖδας εἰσποιέῖίσθαι. Λάβε "δή" μοι καὶ τὸν 
Χ Σιφνίων νόμον, καθ᾽ ὃν ἡμέϊς ἐπολιτευόμεθα. 

ΝΟΜΟΣ. 

17. Εἰ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, τούτοις μὲν τόϊς 

νόμοις ἠναντιοῦντο, τὸν δὲ παρ αὐτόὶϊς Κείμενον σύνδεκον 

εἶχον, ἧττον ἄξιον ἦν θαυμάζειν Υ αὐτῶν γὼν δὲ κἀκέϊνος Ὁ 

ὁμοίως τοῖς ἀνεγνωσμένοις 
βιβλίον. 

ΝΟΜΟΣ. 

18 Τί οὖν ὑπόλοιπόν " ἐστιν αὐτοῖς, ὅπου τὰς μὲν διαθή-: 

κῶς αὐτοὶ προσομολογοῦσι Θρασύλοχον καταλιπεῖν, τῶν 

δὲ νόμων " τούτοις μὲν οὐδείς, ἐμοὶ δὲ πάντες βοηθοῦσι, 
πρῶτον μὲν ὁ παρ ὑμῖν τοῖς μέλλουσι διαγνώσεσθαι 
περὶ τοῦ πράγματος, ἔπειθ᾽ ὁ Σιφνίων, ὅθεν ἦν ὁ τὴν δια- 

βήκην καταλιπών, ἔτι δ᾽ ὁ πωρ αὐτόϊς τοῖς ἀμφισβη- 
ὃν. «»ν ⸗ ΄ ᾿ 

τοτοῦσι κείμενος ; “καΐτοι τίνος ἂν ὑμῖν ἀποσχέσθαι δὸ--ς 

Ῥ τουτονὶ Ε΄. vulg. τοῦτον. * Σιφνίων Η. Woltius: κίων 
᾿ς ὄντα] om. G. Ὁ. ceteri κίον. 

τ χεῖρον G. ceteri χείρω. Υ αὐτῶν Ὁ. vulg. αὐτόν. 
5. ἂν μᾶλλον G. vulg. μᾶλλον ἄν. 5. μοι λάβε G. νυ]ρ. λάβε μοι. 
t ποὺς ὁμοίους κελεύει G. vulg. 8. ἐστιν} Accessit e G. 

κελεύει τοὺς ὁμοίους. Ὁ τρύτοις G. vulg. ταύτῃ. 
u δή μο, G. vulg. δέ. «καίτοι G. vulg. καί, 
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»οῦσιν, οἵτινες ὕπτῶσι πείθειν ὑ ὑμᾶς ὡς χρὴ τὰς διαθήκας 

ὀπίμυενσ ἴσον τῶν μὲν νόμων οὕτως ἐχόντων, ὑμῶν δὲ 
ὁ κατ᾽ αὐτοὺς ὀμωμοκότων ψηφιεῖσθαι ; 

20 Περὶ μὲν οὖν αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἱκανῶς "ἀποδὲε- 
δέχβαι νομίζω" ἵνα δὲ μηδεὶς οἴηται μήτ᾽ ἐμὲ διὰ ' με- 
κρὼς προφάσεις ἔχειν τὸν κλῆρον μήτε ταύτην ἐπιεικῆ 
γεγενημένην ὃ περὶ Θρασύλοχον ἀποστερεῖσθαι τῶν χρη- 

21 μάτων, βούλομαι καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν. αἰσιχυνθείην ἃ 

γὰρ ἂν ὑπὲρ τοῦ τετελευτηκότος, εἰ μὴ πάντες "πεισθείητε 
μὴ μόνον ὡς κατὼ τοὺς νόμους, ἀλλ᾽ ὡς καὶ δικαίως 
ταῦτ᾽ ἔπραξεν. ῥαδίας δ᾽ ἡγοῦμαι τὰς ἀποδείξεις εἶναι. 

22 τοσοῦτον γὰρ διηνόέγκαμεν, ὥσθ᾽ αὕτη μὲν ἡ κατὰ γένος 
ἀμφισβητῶσω πάντα τὸν χρόνον διετέλεσε καὶ πρὸς αὐ- 
τὸν ἐκεῖνον καὶ πρὸς Σώπολιν καὶ πρὸς τὴν μητέρ αὐτῶν 

διαφερομένη καὶ δυσμενῶς ἔχουσα, ἐγὼ δ᾽ οὐ μόνον περὶ ε 
Θρασύλοχωον καὶ τὸν ἀδελφόν, ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτὴν τὴν 
οὐσίαν ἧς ἀμφισβητοῦμεν φανήσομαι πλείστου τῶν φί- 

λῶν ἄξιος γεγενημένος. 
283 Καὶ περὶ μὲν τῶν παλαιῶν πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν" 

ὅτε δὲ " Πασῖνος ΠΠάρον κατέλαβεν, ἔτυχεν αὐτοῖς ὑπεκκεί- 

μενα τὼ πλεῖστα τῆς οὐσίας παρὰ τοῖς ξένοις τοῖς ἐμοῖς" 

φόμεθα γὰρ 'μάλιστα ταύτην τὴν νῆσον ἀσφαλῶς ἔχειν, 488 
ἀπορούντων δ᾽ ἐκείνων καὶ νομιζόντων ἢ αὔτ᾽ ἀπολωλέναι, 
πλεύσας ἐγὼ τῆς νυκτὸς ἐξεκόμισ᾽ αὐτοὺς τὰ χρήματα, 

24 κινδυνεύσας περὶ τοῦ σώματος" ἐφρουρεῖτο μὲν γὰρ ἡ 

ἀ κατ᾽ αὐτοὺς G. vulg. κατὰ ἐ πρσοῦτον G. vulg. τοσούτῳ. 
τούτους. Κ᾿ Πασῖνος Πάρον G. ceteri πᾶ- 

“ ἀποδεδεῖχθαι (α. vulg. ἀποδε- σιν οὺς παρών. 
δεδχδαξ μὲν, Ἰ μάλιστα ταύτην τὴν νῆσον G. 
ο ἢ μικρὰς] μακρὰς G. vulg. ταύτην μάλιστα τῶν νήσων. 

Ἑ περὶ Ε΄. ναῖσ. πρός. ᾿ΟἈὶ αὔ' ἀπολωλέναι G. νυΐᾳ. αὐτὰ 
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χώρα, συγκατειληφότες δ᾽ ἦσάν τινες τῶν ἡμετέρων φυ- 
γάδων τὴν πόλιν, οἱ μιᾶς ἡμέρας ἀπέκτειναν αὐτόχειρες 
γενόμενοι " τόν τε πατέρα τὸν ἐμὸν καὶ τὸν θεῖον καὶ τὸν 
κηδεστήν, καὶ πρὸς τούτοις ἀνεψιοὺς τρεῖς. ἀλλ᾽ ὅμωςὉ 

οὐδέν με τούτων ἀπέτρεψνεν, ἀλλ᾽ ὠχόμην πλέων, ἡγού- 
μένος ὁμοίως με δεν ὑπὲρ ἐκείνων κινδυνεύειν ὥσπερ ὑπὲρ 

“5ἐμαυτοῦ. Μετὰ δὲ ταῦτα φυγῆς ἡμῖν γενομένης ἐκ τῆς 
πόλεως μετὰ “ τοσούτου θορύβου καὶ δέους, ὥστ᾽ ἐνίους 
καὶ τῶν σφετέρων Ρ αὐτῶν ἀμελῶν, οὐδ᾽ ἐν τούτοις τόϊς 
κακοῖς ἠγάπησα εἰ τοὺς “ οἰκείους τοὺς ἐμαυτοῦ διασῶ- 

χόσαι δυνηθείην, ἀλλ᾽ εἰδὼς Σώπολιν μὲν ἀποδημοῦντα, ς 
αὐτὸν δ᾽ ἐκέϊνον ἀῤῥώστως διακείμενον, συνεξεκόμισ᾽ αὐτῷ 

σαν. καΐτοι τίνα δικαιότερον αὐτὴν "ἔχειν ἢ τὸν τότε μὲν 
συνδιασώσαντα, "νῦν δὲ παρὼ τῶν κυρίων εἰληφότα ; 

2) Τὰ μὲν τοίνυν "εἰρημένα ἐστὶν ἐν οἷς ἐκινδύνευσα μέν, 
φλαῦρον δ᾽ οὐδὲν ἀπέλαυσα᾽ ἔχω δὲ καὶ τοιαῦτ᾽ εἰπεῖν, 

ἐξ ὧν ἐκείνῳ χαριζόμενος αὐτὸς ταῖς μεγίσταις συμφο- ἃ 
ραῖς περιέπεσον. Ἐπειδὴ γὰρ ἤλθομεν εἰς Μῆλον, αἰσθό- 

μενος ὅτι μέλλοιμεν αὐτοῦ καταμένειν "ἐδεῖτό μου συμ- 
“8 πλεῖν εἰς Τροιζῆνα καὶ μηδαμῶς αὐτὸν ἀπολιπεῖν, λέ- 

γῶν τὴν ἀῤῥωστίαν τοῦ σώματος καὶ τὸ πλῆθος τῶν 

ἐχθρῶν, καὶ ὅτι χωρὶς ἐμοῦ γενόμενος οὐδὲν "ἕξοι χρῆσθαι 
τοῖς αὑτοῦ πράγμασι. φοβουμένης δὲ τῆς μητρός, ὅτι τὸ 

χωρίον ἐπυνθάνετο νοσῶδες εἶναι, καὶ τῶν ξένων συμβου- 
λευόντων αὐτοῦ μένειν, ὅμως ἔδοξεν ἡμῶν ἐκείνω χαριστέον ε 

Ὁ τὸν τε] τὸν α. ἡ νῦν Ε΄. νυὶξ. νυνί, 
o ποσούτου] τοιούτου G. ἃ εἰρημένα ἐστὶν Ὁ. vulg. εἴρη- 
Ρ αὐτῶν ἀμελεῖν G. vulg. ἀμε- μένα ταῦτ᾽ ἐστίν. 

λεῖν αὐτῶν. ἃ ἐδεῖτό μου G. vulg. ἐδεῖτο ἡ- 
4 οἰκείους] οἰκέτας G. * 
τ ἔχειν ἢ Ε΄. vulg. ἔχειν προσή- χ ἕξοι G. vulg. * 
* 

κει ἥ. 
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29 εἶναι. καὶ μετὰ ταῦτ᾽ οὐκ ἔφθημεν εἰς Ὑροιζῆνα ἐλθόντες, 
καὶ τοιαύταις νόσοις ἐλήφθημεν, ἐξ ὧν αὐτὸς μὲν παρὰ 

μικρὸν ἦλθον ἀποθανεῖν, ἀδελφὴν δὲ κόρην ἡ τετρακαιδεκέ- 
τιν γεγονύϊαν ἐντὸς τριώκονθ᾽ ἡμερῶν κατέθαψψνα, τὴν δὲ 
μητέρω οὐδὲ πενθ᾽ ἡμέραις "ἐκείνης ὕστερον. καΐτοι τίν 380 

"οἴεσθέ με γνώμην ἔχειν τοσαύτης μοι μεταβολῆς τῶ Ὁ 

40 βίου γεγενημένης ὃς τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀπαθὴς "ἦν 
κακῶν, νεωστὶ δ᾽ ἐ ἐπειρώμην φυγῆς καὶ τοῦ παρ “ἑτέροις 

μὲν μετοικεῖν, στέρεσθαι δὲ τῶν ἐμαυτοῦ, πρὸς δὲ τούτοις 

ὁρῶν τὴν μητέρα τὴν ἐμαυτοῦ καὶ τὴν ἀδελφὴν ἐκ μὲν τῆς 
πατρίδος ἐκπεπτωκυίας, ἐπὶ δὲ " ξένης καὶ παρ᾿ ἀλλο- 

4ιτρίοις τὸν βίον τελευτώσας. ὥστ᾽ οὐδεὶς ἄν μοι δικαίως 
φθονήσειεν, εἴ τι τῶν Θρασυλόχου. πραγμάτων ἀγαβὸν"» 
ἀπολέλαυκα" καὶ γὰρ ἵνώ χαρισαίμην ἐκείνῳ, “ κατοικι- 

σώμενος ἐν Τρδιζῆνι ' τοιαύταις ἐχρησώμην συμφοραῖς, ὧν 
οὐδέποτ᾽ ἂν ἐπιλαθέσθαι δυνηθείην. 

Καὶ μὴ ⸗ 

42 Καὶ μὴν οὐδὲ " τοῦθ᾽ ἕξουσιν εἰπεῖν, ὡς εὖ μὲν πράτ- 

τοντοὸς όχου ἢ πάντα ταῦθ᾽ ὑπέμενον, δυστυχή- 

σαντῶ δ᾽ αὐτὸν ἀπέλιπον" ἐν αὐτοῖς γὰρ τούτοις ἔτι σα- 
— ——— 

33 εἰς ἐκεῖνον. ἐπειδὴ γὰρ εἰς Αἴγιναν ̓'' κατοικισώμενος ς 

ἠσθένησε ταύτην τὴν νόσον ἐξ "ἧς περ ἀπέθανεν, οὕτως 
αὐτὸν ἐθερώπευσα ὡς οὐκ οἵδ᾽ 'ὁς τις πώποθ᾽ ἕτερος ἕτε- 

Υ πετρακαιδεκέτιν G. vulg. τέτ- Γ τοιαύταις G. vulg. τοσαύ- 
— — ταις. 

3. ἐκείνης} Accessit e G. 8 τοῦθ᾽ (ἃ. vulg. τοῦτό γ᾽. 
a οἴεσθέ με γνώμην} γνώμην οἴ- Ὁ φάντα ταῦθ᾽ ὑπέμενον G. vulg. 

εσθέμε X. — — 
ceteri εἴην. ĩ κατοικισάμενος G. eeteri κα- 
— τοικησάμενος. 

μετοικεῖν. Κ ἥσπερ G. vulg. ἧς. 
d ξένης] ξένοις X. 1 ὅστις πώποθ᾽ Ε. vulg. εἴ τις 
ὁ κατοικισάμενος G. vulg. με- ἄλλος πώποθ᾽. 
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ρὸν, "τὸν μὲν πλέϊστον τοῦ χρόνου πονήρως μὲν ἔχοντα 
περμέναι δ᾽ "ἔτι δυνάμενον, ἐξ “ δὲ μήνας συνεχῶς ἐν τῇ 

34 κλίνη κείμενον. καὶ τούτων τῶν ταλαιπωριῶν οὐδεὶς τῶν 
συγγενῶν μετασχεῖν ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπισκεψόμενος 

ΠῚ ἀφίκετο, πλὴν τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς, αἱ πλέον 
θάτερον ἐποίησαν ἀσθενοῦσαι γὰρ ἦλθον ἐκ Τροιζῆνος, d 
ὥστ᾽ αὐταὶ θερωπείας ἐδέοντο. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγώ, τοιούτων 
τῶν ἄλλων περὶ αὐτὸν γεγενημένων, οὐκ “ἀπεῖπον 

35 ἀπέστην, ἀλλ᾽ ἐνοσήλευον αὐτὸν μετὰ παιδὸς ἑνός" οὐδὲ 
γὰρ τῶν οἰκετῶν οὐδεὶς "ὑπέμενεν. καὶ γὰρ φύσει χαλε- 
πὸς ὧν ἔτι δυσκολώτερον διὼ τὴν νόσον διέκειτο, ὥστ᾽ οὐκ 
ἐκείνων ἄξιον θαυμάζειν, εἰ μὴ παρέμενον, ἀλλὰ πολὺ. 
μᾶλλον ὅπως ἐγὼ τοιαύτην νόσον θερωπεύων "ἀνταρκέῖϊν 

ἠδυνάμην" ὃς ἔμπυος ᾿ μὲν ἦν πολὺν χρόνον, ἐκ δὲ τῆς κλί- 
Δόνης οὐκ " ἠδύνατο κινεῖσθαι, τοιαῦτα " δ᾽ ἔπασχεν "ὥσθ᾽ ε 

ἡμᾶς μηδεμίαν ἡμέραν ἀδακρύτους διαγαγεέϊν, ἀλλὼ 
θρηνοῦντες διετελοῦμεν καὶ τοὺς πόνους τοὺς ἀλλήλων καὶ ᾿ 
τὴν φυγὴν καὶ τὴν ἐρημίαν τὴν ἡμετέραν αὐτῶν. καὶ 

— * οὐδένα “χρόνον " διέλιπεν᾽ οὐδὲ γὰρ ἀπελθέϊν οἷόν τ᾽ 390 
ἦν ἢ δυκεν ἀμελεῖν, “ὃ ἐμοὶ — ——— 

κῶν τῶν παρόντων. 

47 Εβουλόβην δ᾽ ἂν * ἃ δός τ᾽ εἶναι ποιῆσαι —— 

οἷος περὶ “αὐτὸν ἐγενόμην" οἶμαι γὰρ οὐδ᾽ ἂν τὴν φωνὴν 

Ἐλ σὺν ἀδισυδῃ, εἰγηαρδ. μον ἡ ἠδύνατο G. γυ]ρ,. ἐδύνατο. 
quitur μέν, om. x δ᾽ ἔπασχεν] δὲ πάσχειν ἃ. ἡ 
—— Υ ὥσθ᾽ ἡμᾶς μηδεμίαν ἡμέραν ἀ- 
ὁ δὲ μῆνας] μῆνας δὲ G. δακρύτους διωγαγεῖν G. vulg. ὥστε 
Ρ συγγενῶν} ταλαιπωριῶν G. μηδεμίαν ἡμέραν ἡμᾶς ἀδακρυτὶ διά-- 
4 ἀπεῖπον οὐδ᾽ ἀπέστην ἃ. vulg. γειν. , 

ἀπέστην οὐδ᾽ ἀπεῖπον. 8. διέλιπεν} διέλειπεν G. 
r ὑπέμενεν G. vulg. ὑπέμεινε. b ⸗ ἦ 
5. ἀνταρκεῖν ἠδυνάμην G. ceteri ς ὃ ἐμοὶ α. ὅ μοι. 

ἐδυνάμην αὐταρκεῖν. 4 —X 
τ μὲν ἦν G. ceteri μὲν ἐμεῖν ἦν. ε 
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ὑμᾶς ἀνασχέσθαι τῶν ἀντιδίκων. νῦν δὲ τὰ χαλεπώτατα 

τῶν ἐν τῇ θεραπεία καὶ δυσχερέστατα καὶ πόνους ἀηδὲ- 
στώτους ἔχοντώ καὶ πλείστης ἐπιμελείας δεηθέντα οὐκ 

38 εὐδιήγητά ἐστιν. ἀλλ᾽ ὑμεέϊς αὐτοὶ ' σκοπεῖτε, μετὰ πό- Ὁ 
σὼν ἄν τις ἀγρυπνιῶν καὶ ταλαιπωριῶν τοιοῦτον νόσημα 
τοσοῦτον χρόνον θερωπεύσειεν. ἐγὼ μὲν γὰρ οὕτω κακῶς 
διετέθην, ὥσθ᾽ ὅσοι ἔπερ εἰσῆλθον τῶν φίλων, "ἔφασαν 

89 δεδιέναι μὴ κἀγὼ προσαπόλωμαι, καὶ συνεβούλευόν μοι 

φυλάττεσθαι, ἱ λέγοντες "ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν θεραπευσάν- 
τῶν ταύτην τὴν νόσον αὐτοὶ προσδιεφθάρησαν. πρὸς οὺς 
ἐγὼ τοιαῦτ᾽ ἀπεκρινάμην, ὅτι πολὺ ἂν θᾶττον ἑλοίμην 
ἀποθανεῖν ἢ κεῖνον περιιδεῖν δὲ ἔνδειαν τοῦ θεραπεύσοντος ς 
πρὸ μοίρας τελευτήσαντα. 

40 Καὶ τοιούτῳ μοι γεγενημένῳ τετόλμηκεν ἀμφισβητῶν 
τῶν χρημάτων ἡ μηδ᾽ ἐπισκέψασθαι πώποτ᾽ αὐτὸν ἀξιώ- 
σάσω, τοσοῦτον μὲν χρόνον ἀσθενήσαντα, πυνβανομένη, δὲ 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ὡς διέκειτο, ῥαδίας ' δ᾽ οὔσης αὐτῇ 

41 τῆς πορείας. εἶτα νῦν "᾿ αὐτὸν ἀδελφίζειν ἐπιχειρήσουσιν, 
"ὥσπερ οὐχ ὅσῳ ἂν οἰκειότέρον προσείπωσι τὸν τεθγεῶτα, 

τοσούτῳ “ δόξουσαν αὐτὴν μείζω καὶ δεινότερα ἐξαμαρτεν' d 
ἥτις Ῥ οὐδ᾽ ἐπειδὴ τελευτᾶν ἤμελλε τὸν βίον, ὁρῶσα τοὺς 

πολίτας τοὺς ἡμετέρους, ὅσοι πο ἦσαν ἐν Τροιζῆνι, δια- 

42 πλέοντας εἰς Αἴγιναν, ἵν᾽ αὐτὸν συγκαταθάψειαν, οὐδ᾽ 
εἰς τοῦτον τὸν καιρὸν ἀπήντησεν, ἀλλ᾽ οὕτως ὠμῶς καὶ 

—— αὐτόν. 
s περ G. vulg. ποτ᾽. Ὁ ὥσπερ G. vulg 
h ἔφασαν δεδιέναι G. vulg. de- o δόξουσαν αὐτὴν ---- ἐξαμαρτεῖν 

διέναι ἔς ᾿ G. ceteri δόξουσιν εἰς 
— 2 καὶ λέγοντες X. μαρτάνειν. 

Κ᾿ ὡς οἱ πλεῖστοι G. vulg. ὡς Ρ οὐδ᾽ ἐπειδὴ τελευτᾷν ἤμελλε G. 
πλεῖστοι. vulg. ἐπειδὴ ἐτελεύτα. 



560 ΓΞΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. ΧΙΧ, 

σχετλίως εἶχεν ὥστ᾽ ἐπὶ μὲν τὸ κῆδος οὐκ ἠξίωσεν “ἀφι- 

κέσθαι, τῶν δὲ καταλειφθέντων οὐδὲ δέχ᾽ ἡμέρας διαλι- 

ποῦσα ἦλθεν "ἀμφισβητοῦσα, ὥσπερ τῶν χρημάτων ἀλλ᾽ 
43 οὐκ ἐκείνου συγγενὴς οὖσα. καὶ εἰ μὲν ὁμολογήσει τὸ- ὃ 

σαύτην ἔχθραν ὑπάρχειν αὐτῇ πρὸς ἐκέϊνον ὥστ᾽ εἰκότως 
ταῦτω ποιεῖν, οὐκ ἂν κακῶς εἴη βεβουλευμένος, εἰ τόϊς 
φίλοις "μᾶλλον ἐβουλήθη ἢ ταύτῃ τὴν οὐσίαν καταλιπέϊν" 

εἰ δὲ μηδεμιᾶς διαφορᾶς οὔσης οὕτως ἀμελὴς καὶ κακὴ 391 
περὶ αὐτὸν ἐγίνετο, πολὺ ἂν ["δὴ που] δικαιότερον στε- 

44 ρηθείη τῶν αὑτῆς ἢ τῶν ἐκείνου κληρονόμος ἢ γώνοιτο. Υ ἐγ- 

θυμεῖσθε δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ταύτης μέρος οὔτ᾽ ἐν τῇ "νόσῳ θε- 

ρωπείας ἔτυχεν οὔτ᾽ ἀποθανὼν τῶν νομιζομένων ἠξιώθη, 
δὲ ἐμὲ δ᾽ ἀμφότερα "ταῦτ᾽ αὐτῷ γεγένηται. καίτοι δί-. 
καιόν " ἐστιν ὑμᾶς τὴν ψῆφον φέρειν οὐκ. εἴ τινες γένει μέν 
—* προσήκειν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις ὅμοιοι τόϊς ἐχθροῖς γε- Ὁ 

Ἴόνασιν; ἀλλὰ πολὺ “Μᾶλλον ὅσοι “μηδὲν ὅ — συγγε- 

νείας ἔχοντες οἰκειοτέρους σφᾶς αὐτοὺς ἐν ταῖς συμφο- 

ραὶς τῶν ἀναγκαίων παρέσχον. 

45 Λέγουσι δ᾽ ὡς τὰς μὲν διαθήκας οὐκ ἀπιστοῦσι Θρα- 
— καταλιπεῖν, οὐ ).μώντοι καλῶς οὐδ᾽ "ὀρθῶς — 

αὐτὰς ἔχειν. καίτοι, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, πῶς ἄν τις 

ἄμεινον ἢ μᾶλλον — περὶ τῶν αὑτοῦ πραγμά- ς 

τῶν ἐβουλεύσατο; ὃς οὔτ᾽ ἔρημον τὸν οἶκον κατέλιπε, 
τοῖς τε φίλοις χάριν ἀπέδωκεν, ἔτι δὲ τὴν μητέρω καὶ 

4 ἀφικέσθαι G. ceteri γενέσθαι. Ζ γόσῳ Α.Χ. ceteri νήσῳ. 
: ἀμφισβητῶῦσα G. νυὶβ. ἀμ. 4 ταῦτ᾽ αὐτῷ Θ. νυὶρ. αὐτῷ 

φισβητήσουσα. ταῦτα. : 
ὁ μᾶλλον ἐβουλήθη G. vul. ἡ- Ὁ ἐστιν ὑμᾶς α. vulg. ὑμᾶς 

βουλήθη μᾶλλον. ἐστι. 
τ μηδεμιᾶς] μιᾶς G. ς φασι προσήκειν G. vulg. προσ - 
ἃ [δή που] om. G. ΨΩ» φασίν. 
Χ γένοιτο] γίγνοιτο ἃ. γένηται d μηδὲν G. vulg. μηδ᾽ 

X. J— φασὶν αὐτὰς 6. vulg. 
y ἐνθυμεῖσθε] ἐνθυμεῖσθαι X. ὀρθῶς αὐτάς. 



—— 

Ρ. 392. ΑΙΓΊΝΗΤΙΚΟΣ. 561 

τὴν ᾿ ἀδελφὴν οὐ μόνον τῶν αὑτοῦ κυρίας ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἐμῶν κατέστησε, τὴν μὲν ν ἐμοὶ συνοικίσιαφ, ἔτῇ δ᾽ υἱόν 

46μ’ εἰσποιήσας ; "ὧῤ ἃ ἂν ἐκείνως ἄμεινον ἔπραξεν, εἰ μήτε 
τής μητρὸς. τὸν — κατέστησε, μήτ᾽ ἐμῶ 

μηδεμίαν μνεῖαν ἐποιήσατο, ' τήν τ᾽ ἀδελφὴν ἐπὶ τῇ τύχη 
κατέλιπε, καὶ τὸν οἶκον "ἀνώνυμον τὸν αὑτοῦ περιεῖδε 
γενόμενον ; ᾿ 

47 ᾿Αλλὰ γὰρ ἴσως ἀνάξιος ἦν υἱὸς εἰσποιηβῆναι Θρασυ- ἃ 

λόχῳ καὶ λαβεῖν αὐτοῦ τὴν ἀδελφήν. ἀλλὰ πάντες ἂν 

B— ———— 
γένει καὶ πλούτῳ καὶ δόξη καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι πρώ- 
τους εἶναι τῶν πολιτῶν. τίνες γὰρ ἢ μειζόνων ἀρχῶν ἠξιώ- 
θησαν, ἢ πλείω χρήματ᾽ εἰσήνεγκαν, ἢ " κάλλιον ἐχορή- 
γησαν, ἢ μεγαλοπρεπέστερον τὰς ἄλλας λειτουργίας 
ἐλειτούργησαν ; ἐκ ποίας δ᾽ οἰκίας τῶν ἐν Σίφνῳ "πλεί- 6 

48 ους βασιλεῖς γεγόνασιν ; “ὥστε Θρασύλοχός τε, εἰ καὶ 

μηδὲ πώποτ᾽ αὐτῷ διελέχθην, εἰκότως ἂν ἐβουλήθη μοι 
διὼ ταῦτα δοῦναι τὴν ἀδελφήν, ἐγὼ τ᾽ εἰ Ρ καὶ μηδὲν μοι 
τούτων ὑπῆρχεν, ἀλλὰ φαυλότατος ἦν τῶν πολιτῶν, δὲ- 

καίως ἂν παρ αὐτοῦ διὼ τὰς εὐεργεσίας τὰς εἰς ἐκεῖνον 
τῶν μεγίστων Ἰζιώνν. 

490 Οἶμαι τοίνυν αὐτὸν καὶ Σωπόλιδι τῷ ἀδελφῷ μά- 392 
λιστῷ κεχαρίσθαι ταῦτα διαθέμενον. καὶ γὰρ ἐκεῖνος 
ταύτην μὲν ἐμίσει καὶ κακόνουν τοῖς αὑτοῦ πράγμασιν 

ἙΝ ——— m κάλλιον ἐχορήγησαν} καλλίω 
χρήματ᾽ εἰσήνεγκαν G. 

756 “ἢ πλείους G. vulg. πλεῖστοι. 
—D— δον ἣν — 

* γὰρ ἐκεῖνος ἄμεινον ἄν. ὥστε καὶ Θρασύλοχός τε: Χ. ὥστε 
ἱ χήν τ᾿ τὴν δ᾽ G. καὶ Θρασύλοχος. 
Κ ἀνώνυμον τὸν αὑτοῦ περιεῖδε γε- Ρ καὶ μηδέν μοι τούτων Ε΄. vulg 

»όμενον G. vulg. τὸν αὑτοῦ ἀνώνυμον καὶ τούτων μηδέν. 
— περιεῖδεν. 4 ἀλλὰ φαυλότατος G. vulg. 

᾿ μαρτυρήσειαν λοιδορήσαιεν -: ἀλλὰ καὶ φαυλότατος. 
Υ01,. 11. 00 



562 ΤΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Οκ. ΧΙΧ. 

κ ἡγεῖτο, ἐμὲ δὲ "περὶ πλείστου τῶν αὑτοῦ φίλων ἐποιέϊτο. 
ἐδήλωσε δ᾽ ἐν "ἄλλοις τε πολλόϊς, καὶ ὅτ᾽ ἔδοξε τόϊς 
συμφυγάσιν ἐπιχειρεῖν τῇ πόλει μετὰ τῶν ἐπικούρων. 

50 αἱρεθεὶς γὰρ " ἄρχειν αὐτοκράτωρ, ἐμὲ καὶ γραμματέα 

"προσείλετο καὶ τῶν χρημάτων “ταμίαν ἁπάντων κατέ- Ὁ 
στησε, καὶ “ὅτ ἡμέλλομεν κινδυνεύειν, αὐτὸς αὑτῷ με 

παρετάξατο. καὶ σκέψασθ᾽ ὡς σφόδρ᾽ αὐτῷ συνήνεγκεν" 
δυστυχησάντων γὰρ ἡμῶν ἐν τῇ προσβολῇ τῇ “ πρὸς τὴν 

πόλιν καὶ τῆς ἀναχωρήσεως οὐχ, οἵας ἠβουλόμεθα γενο- 

51 μένης, τετρωμένον αὐτὸν καὶ βαδ ζω». οὐ δυνάμενον, ᾿ἀλλ᾽ 

ὀλονψνανῖστα, δά ἀπέκόμισα ἐπὶ τὸ πλοῖον μετῶ τοῦ 

θερώποντος τοῦ " ἐμαυτοῦ, φέρων ἐπὶ τῶν ὥμων, ὥστ᾽ ἐκεέῖ- 
γον πολλάκις καὶ πρὸς πολλοὺς εἰπέϊν ὅτι μόνος ἀνθρώ- ς 
πῶὼν αἴτιος εἴην αὐτῷ τῆς σωτηρίας. καΐτοι τίς ἂν 'μεῖ- 

φαζων ταύτης εὐεργεσία γένοιτο ; ἐπειδὴ τοίνυν εἰς Λυκίαν 

ἐκπλεύσας ἀπέθανεν, αὕτη μὲν οὐ πολλαῖς ἡμέραις 

ὕστερον μετὼ τὴν ἀγγελίαν ἔθυε καὶ ἢ ἑώρταζε, καὶ οὐδὲ 
τὸν ἀδελφὸν καὶ ἡσιχύνετο τὸν ἔτι ζῶντα, οὕτως ὀλίγον φρον- 
τζουσαι τοῦ ————— ἐγὼ ἐγὼ "δ᾽ ἐπένθουν αὐτόν, ὥσπερ τοὺς 

53 οἰκείους νόμος ἐστίν. Καὶ ταῦτα πάντ᾽ ἐποίουν διὰ τὸν ἃ 

τρόπον τὸν ἐμαυτοῦ καὶ τὴν φιλίαν τὴν πὰ ἐκείνους, 
ὠλλ᾽ οὐ "᾿ταυτησὶ τῆς δί ἐκής ἕνεκα" οὐ γὰρ ὥμην αὐτοὺς 

οὕτω δυστυχήσειν, ὥστ᾽ ἄπαιδὰς ἀμῴῳοτέρους τελευτή- 
— 

* ἡγεῖτο G. vulg. ἐνόμιζεν. Σίφνον. 
Υ περὶ] τοῦ X. Γ ἀλλ᾽ ὀλιγοψυχοῦντα G. vulg. 
2 ἄλλοις τε πολλοῖς] ἄλλοις πολ- ἀλλὰ λει οὔντα. 

—* α. 

ἐ ἄρον α. vulg. ἄρχων. 
" προσείλετο, σ. vuls. προείλετο. 
Ε ταμίαν ἁπάντων κατέστησεν . 

rulg. ταμίαν κατέστησε. 
ὦ ὅτ᾽ ἠμέλλομεν G. vulg. ὅτε 

ἐμέλλομεν. 
e πρὸς τὴν πόλιν G. vulg. πρὸς 

s ἀπεκόμισα] ἐπεκόμισα Χ. 
Ὁ ἐμαυτοῦ G. vulg. ἐμοῦ. 

quod fuisse νἹάδζιν δ᾽ ἐπένθησ᾽. 
m ταντησὶ G. vulg. ταύτης. 



0.392. ΑἸΓΙΝΗΤΙΚΟΣ. 563 

"ἕκαστος Ὡ 
— 

σαντάς εἰς ν καταστήσειν, ὁποιός τις 

ἡμῶν περὶ αὐτοὺς ἐγένετο. 
54 Πρὸς μὲν οὖν Θρασύλοχον τε καὶ Σώπολιν ὡς αὐτή 

τε κἀγὼ διεκείμεβα, σχεδὸν ἀκηκόατε᾽ τρέψνονται δ᾽ ε 

ἴσως ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λόγον, ὅσπερ αὐτοῖς λοιπός ἐστιν, 
ὡς Θράσυλλος ὁ πατὴρ " ὁ ταύτης ἡγόϊτ᾽ ἂν δεινὰ πά- 

σχειν, εἴ τίς ἐστιν αἴσθησις τοῖς τεθνεῶσι περὶ τῶν ἐνθάδε 
γιγνομένων, ὁρῶν τὴν μὲν θυγατέρα ἀποστερουμένην τῶν 
χρημάτων, ἐμὲ δὲ κληρονόμον ὧν αὐτὸς ἐκτήσατο γιγνό- 

55 μένων. ᾿Εγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι μὲν οὐ περὶ τῶν πάλα: τεθνεώ- 
των, ἀλλὼ περὶ τῶν ἢ ἔναγχος τὸν κλῆρον καταλιπόντων 393 

προσήκειν ἡμῖν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι. Θράσυλλος μὲν 
γάρ, οὕσπερ ἐβούλετο, τούτους κυρίους τῶν αὑτοῦ κατέ- 
'λιπεν δίκαιον δὲ καὶ Θρασυλόχω τὰ αὐτὰ ταῦτ᾽ ἀπο- 
δοθῆναι παρ ὑμῶν, καὶ γενέσθαι 4 διαδόχους τῆς κληρο- 

δόνομίας μὴ ταύτην, ἀλλ᾽ οἷς ἐκεῖνος διέθετο. οὐ μέντ᾽ τᾶν 
μοι δοκῶ φυγεῖν οὐδὲ τὴν Θρασύλλου γνώμην. οἴμαι γὰρ 
"ἂν αὐτὸν πάντων γενέσθαι ταύτη χαλεπώτατον δίκα- h 
στήν, εἴπερ αἴσθοιτο ᾿ οἵα; περὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ γεγέ- 
νηται "πολλοῦ ἂν δεήσειεν ἀχθεσθῆναι " κατὰ τοὺς γό- 

57 μους ὑμῶν ψηφισαμένων, ἀλλὰ πολὺ ἂν μᾶλλον, εἰ τὰς 

τῶν παίδων διαθήκας ἀκύρους ἴδοι ἡ γενομένας. καὶ γὰρ 

εἰ μὲν εἰς τὸν οἶκον τὸν ἐμὸν δεδωκὼς ἦν Θρασύλοχος τὴν 
» * ἮΝ 2 * 7 » — * —— » 

οὐσίαν, τοῦτ᾽ ἂν ἐπιτιμῶν εἶχον αὐτῶ" νῦν δ᾽ εἰς τὸν αὖ- 

Ὁ ἕκαστος ἡμῶν περὶ αὐτοὺς ἐγξ- ἑκἑ κἊἋ ἂν αὐτὸν πάντων G. vulg. αὐ- 
νετοὸ G. ceteri ἕκαστος ἡμῶν περὶ τὸν πάντων ἄν: Χ. ἂν αὐτὸν πάν- 
αὐτούς, verbo omisso. τῶν ἄν. 

ὁ ταύτης G. vulg. om. arti- τ οἵα] οἷα X. 
culum. ἃ πρλλοῦ G. vulg. καὶ πολλοῦ. 

Ρ ἔγαγχος G. νυ]ᾳ. ἔγγιστα... x κατὰ] καὶ G. 
4 διαδόχους. τῆς G. vulg. διαδό- Υ γενομένας G. vulg. γεγενημέ- 

xouc αὐτῷ τῆς. γας. 
τ ἄν μοι δοκῶ} ἂν δοκῶν X. 

9502 



464. ΤΣΟΚΡΑΤΟΥΣ On. ΧΙΧ. 

τῶν εἰσεποιήσατο, ὥστ᾽ οὐκ ἐλάττω τυγχάνουσιν * 
58 τες ὧν δεδώκασιν. Χωῤε δὲ τούτων, οὐδένα μᾶλλον εἰκός 

ἐστιν ἢ Θράσυλλον εὔνουν εἶναι τοῖς κατὰ δόσιν — 

βητοῦσιν. καὶ γὰρ αὐτὸς καὶ τὴν τέχνην ἔμαθε παρὼ 
Πολεμιαινέτου τοῦ μάντεως, " καὶ τὰ χρήματ᾽ ἔλαβεν οὐ 
κατὼ γένος ἀλλὰ δὲ ἀρετὴν. ὥστ᾽ οὐκ ἂν δήπου φθονή- 

σειεν, εἴ τις περὶ τοὺς παῦδϑας αὐτοῦ χρηστὸς γενόμενος 

59 τῆς αὐτῆς "δωρεᾶς ἧσπερ ἐκέϊνος ἠξιώθη. Μεμνῆσθαι δὲ 

χρὴ, καὶ τῶν ἐν ἀρχῇ ῥηθότων. "ἐπέδειξα γὰρ ὑμῖν αὐτὸν 
οὕτω περὶ πολλοῦ τὴν ἡμετέραν οἰκοιόνητται ποιησάμενοι, d 

ὥστε γήμωι καὶ τὴν ἀδελφὴν “ τὴν τοῦ πατρὸς καὶ τήν 

ἀνεψνιάν. καΐτοι τίσιν ἂν θᾶττον τὴν αὑτοῦ θυγατέρω ἐξέ- 
δῶκεν ἢ τούτοις παρ᾿ “ ὧν αὐτὸς λαμβάνειν ἠξίωσεν ; ἐκ. 
ποίας δ᾽ ἂν οἰκίας ἥδιον “εἶδεν υἱὰν αὐτῷ κατὼ τοὺς νό- 

μους εἰσποιηθέντα μᾶλλων, ἢ ταύτης ἐξ — καὶ φύσει 
παῖδας ἐζήτησεν αὑτῷ γενέσθαι ; 

60 Ὥστ᾽ ἐὰν μὸν ε ἐμοὶ ψηφίσησθε τὸν ὃν κλῆρον, καὶ πρὸς 
ἐκέινον ὑμῶν καλῶς ἕξει καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας, 

ὡς προσήκει τι τούτων τῶν πρωγμάτων᾽ ἣν δ᾽ ὑπὸ ταύ- 

τῆς πεισθέντες ἐξαπατηθητε, οὐ μόνον ἐμὲ ἀδικήσετε, 
ἀλλὼ καὶ Θρασύλοχον τὸν τὴν διαθήκην καταλιπόντα, 

καὶ Σώπολιν, καὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν δ ἐκείνων ἥ γῦν ἐμοὶ 394 

61 συνοικεῖ, καὶ τὴν μητέρ αὐτῶν, ἢ πασῶν ἂν εἴη δυστυχε- 

στάτη γυναικῶν, εἰ μὴ μόνον ἐξαρκέσειεν, αὐτῇ στέρεσθαι 
τῶν. παίδων, ἀλλὰ καὶ τοῦτ᾽ * — ὥστ᾽ ἐπ:- 

δεὶν ἄκυρον μὲν τὴν ἐκείνων γνώμην οὖσαν, ἔρημον δὲ τὸν 

ΣΥΝ αὐτὸς G. vulg. ὦνπερ αὐτός. 
χρήματ, - συ 3 α. γαὶς. εἶδεν. 

ε- δωρέᾶς ἥσπερ G. vulg. δωρεᾶς ᾿ ἧσπερ καὶ φύσει; G. vulg. ἦσ- 
τύχοι ἥσπερ. περ φύσει. 

Ὁ ἐπέδειξα] ἐπεδείξατο Χ. s ἐμοὶ G. vulg. ἐμόν. 
r)y τοῦ G. vulg. τοῦ. h ἐκείνων G. vulg. ἐκείνου. 



Ρ. 394. ΑἸΓΙΝΗΤΙΚΌΣ. ξὅς 

οἶκον ' γιγνόμενον, καὶ τὴν μὲν ἐπιχαίρουσαν τοῖς αὐτῆς 
κακοῖς ἐπ᾿ μένην τῶν χρημάτων, ἐμὲ δὲ " μηδενὸς 

62 ϑδυνώμενον τῶν δικαίων τυχεῖν, ὃς τοιαῦτ᾽ ἔπραξα περὶ Ὁ 
τοὺς ' ἐκείνης, ὥστ᾽ εἴ "τίς με σκοπῶᾶτο μὴ πρὸς ταύτην 

ἀλλὰ πρὸς τοὺς πώποτε κατὰ δόσιν ἀμφισβητήσαντας, 

εὑρεθείην ἂν οὐδενὸς χείρων αὐτῶν περὶ τοὺς φίλους γεγε- 
νημένος. καίτοι χρὴ τοὺς τοιούτους τιμῶν καὶ περὶ "πολ- 

λοῦ ποιέῖσθαι πολὺ μᾶλλον ἢ τὰς ὑφ᾽ ἑτέρων δεδομένας 
63 δωρεὼς ἀφαιρῶσθαι. Ἴλξιον δ᾽ ἐστὶ καὶ τῷ νόμῳ Bon- 

θέν, καθ᾿ ὃν ἔζεστιν ἡ ἡμῖν καὶ παῖδας ἰσποιήσασθαι καὶ 
βουλεύσασθαι περὶ τῶν ἡμετέρων αὐτῶν, ——— ὅτι ο 
τοῖς ἐρήμοις τῶν ἀνθρώπων ἀντὶ παίδων οὗτός " ἐστιν᾽ διὰ 

ξ γὰρ τοῦτον καὶ οἱ συγγενέϊς καὶ οἱ μηδὲν προσήκοντες 
τ΄ μᾶλλον ἀλλήλων ἐπιμέλονται. 

64 Ἵνα δὲ παύσωμαι λέγων καὶ μηκέτι ᾿ πλείω χρόνον 
διατρίβω, σκέψασθ᾽ ὡς μεγάλα καὶ δίκαια ἥκω πρὸς 
ὑμᾶς ἔχων, πρῶτον μὲν φιλίαν πρὸς τοὺς καταλιπόντας 
τὸν κλῆρον παλαιὰν καὶ πατρικὴν καὶ πάντα τὸν χρόνον 
᾿διατελέσασαν, ἔπειτ᾽ εὐεργεσίας πολλὰς καὶ μεγάλας ἃ 

τούτοις διαθήκας παρ᾿ αὐτῶν τῶν ἀντιδίκων ὁμολογουμέ- 
νῶς, ἔτι δὲ νόμον ταύταις βοηθοῦντα, ὃς δυκεϊ τοῖς "Ἔλ-᾿ 
— ἅπασι καλῶς κεῖσθαι. τεκμήριον δὲ μέγιστον: 

" περὶ γὰρ ἄλλων πολλῶν διαφερόμενοι περὶ τούτου ταὐ- 

ἵ ψιγνόμενεν G. vulg. γενόμενον. Ῥ ἐπιμέλονται ἃ. vulg. ἐπιμε- 

δυνάμενον μηδενός. 
1 ἐκείνης ὥστ᾽ G. vulg. τοὺς ἐκεῖ- τ διατελέσασαν) διατελευτήσα- 

γον σώσαντας ὥστ᾽. «σαν X. ᾿ 
ἢ τίς μὲ σκοποῖτο G. vulg. τις 5 Ἕλλησιν ἅπασι καλῶς G. vulg. 

σκὸποῖτο. Ἕλλησι καλῶς. 
-Β φολλοῦ G. vulg. πλείστου. t περὶ γὰρ ἄλλων πολλῶν διαφε- 

Ὁ ἐστιν. διὰ Ε΄. vulg. ἐστὶν ὁ ρόμενοι περὶ τούτου G. nisi quod 

νόμος. διά. περιφερόμενοι habet: vulg. περὶ μὲν 
903 
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τὰ γιγνώσκουσιν. δέομαι οὖν ὑμῶν καὶ τούτων μεμνημέ- ες 
γους καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰρημένων τὰ δίκάια ψηφίσα- 
σθαι, καὶ τοιούτους μοι γενέσθαι δικαστάς ὁΐίων περ ἂν 
αὐτοὶ τυχεῖν " ἀξιώσαιτε. 

; 

x. 

RATAAOXITOV. 

ΩΣ μὲν τοίνυν ἔτυπτε με Λοχίτης ἄρχων χειρῶν ἀδί- 395 

κων, ἅπαντες ὑμῖν οἱ παρόντες μεμαρτυρήκασι" τὸ δ᾽ 

ἁμάρτημα τοῦτο οὐχ, ὅμοιον ᾽ δέ! νομίζειν τοῖς ἄλλοις, Ι 

οὐδὲ τὰς τιμωρίας ἴσας ποιέϊσθαι περί τε τοῦ σώματος 
καὶ τῶν χρημάτων, ἐπισταμένους ὅτι τοῦτο πᾶσιν ἀνθρώ- 

ποις οἰκειότατόν ἐστι, καὶ τούς τε νόμους ἐθέμεθα " καὶ 
περὶ τῆς ἐλευθερίας μωχόμεθα καὶ τῆς δημοκρατίας ἐπιθυ- Ὁ 
μοῦμεν καὶ τάλλα πάντα τὼ περὶ τὸν βίον "ἕνεκα τούτου 
πράττομεν. ὥστ᾽ εἰκὸς "ὑμᾶς ἐστὶ τοὺς περὶ τοῦτ᾽ ἐξα- 
μαρτάνοντας, ὃ περὶ πλείστου ποιεῖσθε, τῇ —* ὅ- 

μίᾳ κολάζειν. 
3 ᾿Εὐρήσετε δὲ καὶ τοὺς θώτας ἡ ἡμῖν τοὺς γόμους ὑπὲρ 

τῶν σωμάτων μάλιστω σπουδάσαντας. πρῶτον μὲν γὰρ 
πεὶ μόνου τούτου τῶν ἀδικημάτων καὶ δίκας καὶ γρα- 
φὰς ἄνευ παρακαταβολῆς ε ἐποίησαν, ἵν, ὅπως ἂν “ἕκα-- 

. γὰρ ἄλλων διαφέρονται, περὶ δὲ τού- 
του πάντες. 

ἃ ἀξιώσαιτε] ἀξιώσετε G. vulg. 
ἰώσητε. 
Χ ΚΑΤᾺ ΛΟΧΙΤΟΥΊ] κατὰ Δο- 

χίτου αἰκίας ἐπίλογος G. sed rec. 
Υ δεῖ] om. ἃ. 
2 καὶ περὶ τῆς ἐλευθερίας μαχό- 

— om. * G. conjunctionem 
om. etiam rec. 

ἃ ἕνεκα G. vulg. ἕνεκεν. 
Ῥ ὑμᾶς ἐστὶ G. vulg. ἐστὶν ὕ- 

ς ἕκαστος ἡμῶν τυγχάνῃ δυνάμε- 
νος G. vulg. ἡμῶν ἕκαστος τυγχάνῃ 
καὶ δυνάμενος. 



β 
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στος ἡμῶν τυγχάνη δυνάμενος “ καὶ βουλόμενος, οὕτως 
4 ἔχη τιμωρεῖσθαι τοὺς ἀδικοῦντας. ἔπειτα τῶν μὲν ἄλλων 
ἐγκλημάτων αὐτῷ " τῶ παθόντι μόνον ὁ δράσας ὑπόδικος 

ἐμῇ περὶ δὲ τῆς ὅβρεως, ὡς κοινοῦ τοῦ πράγματος 396 
᾿ὅτος, ἔξεστι τῷ βουλομένῳ τῶν πολιτῶν γραψαμένῳ 

π πρὸς τοὺς δεσμοδέτας εἰσελθεῖν εἰς ὑμᾶς. οὕτω δ᾽ ἡγή- 

σάντο δεινὸν εἶναι τὸ τύπτειν ἀλλήλους, " ὥστε καὶ περὶ 

τῆς κακηγορίας νόμον ἔθεσαν, ὃς κελεύει τοὺς λέγοντάς 
τι τῶν ἀποῤῥήτων πεντακοσίας δραχμὰς ὀφείλειν. καίτοι 
πηλίκας τινὰς χρὴ ποιεῖσθαι τὰς τιμωρίας ὑπὲρ τῶν 
" ἔργῳ παθόντων κακῶς, ὅταν ὑπὲρ τῶν λόγῳ μόνον ἀκη- 

. κοότων οὕτως ὀργιζόμενοι φαίνησθε ; b 
6 Θαυμαστὸν δ᾽ εἰ τοὺς μὲν ἐπὶ τῆς ὀλιγαρχίας ὑβρί- 
σαντας ἀξίους θανάτου ' νομίζετε, τοὺς δ᾽ ἐν δημοκρατία 
"ταὐτὼ ἐκείνοις ἐπιτηδεύοντας ἀζημίους ἀφήσετε. ' καί- 

ἡ τοι δικαίως ἂν μείζονος οὗτοι τιμωρίας τυγχάνοιεν" φα- 

νερώτερον γὰρ ἐπιδείκνυνται τὴν " αὑτῶν πονηρίαν. ὅστις 

γὰρ νῦν τολμῶ " παρανομεῖν, ὅτ᾽ οὐκ ἔξεστι, τί ποτ᾽ ἂν 
ἐποίησεν, ὅθ᾽ οἱ κρατοῦντες τῆς " πόλεως καὶ χάριν εἶχον 

τοὺς τὼ τοιαῦτα ἐξαμαρτάνουσιν; 
8 Ἴσως "οὖν Λοχίτης ἐπιχειρήσει μικρὸν ποιεῖν τὸ πρῶ- 

μι, διασύρων τὴν κατηγορίαν, καὶ λέγων ὡς οὐδὲν ἐκ τῶν 

πληγῶν κακὸν ἔπαθον, ἀλλὰ μείζους ποιοῦμαι τοὺς λό- 
ογους ἢ “ κατὼ τὴν ἀξίαν τῶν γεγενημένων. ᾿γὼ δ᾽ εἰ μὲν 

ἀ καὶ βουλόμενος} om. pr. G ᾿ καίτοι δικαίως G. vulg. καΐτοι 
“ τῷ παθόντι μόνον G. vulg. μό- γε δικαίως. 

γῳ τῷ παθόντι κακῶς. τ αὑτῶν G. ἑαυτῶν 
Γ ὄντος] om. G. Ὁ φαρανομεῖν ὅτ᾽ G. vulg. πα- 
ὃ ὥστε καὶ περὶ G. vulg. ὥστε ρανομεῖν εἰς τοὺς πολίτας ὅτε 

περί : 5. φόλεως καὶ χάριν G. vulg. πό- 
Ὁ ἔργῳ παθόντων κακῶς G. vulg. λεως 

ἔργῳ κακῶς πεπονθότων. » ὧν Ο. νυ. ὃ 
ἱ γομίζετε (ἃ. vulg. νομμεῖτε. ἃ κωνὰ τὴν ἀξίων ΟἹ vulg. κατ᾽ 
Κ᾿ ταὐτὰ G. vulg. τὰ αὐτά. ἀξίαν. 

004 

— 
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μηδεμία προσὴν ὕβρις τοῖς πεπρωγμένοις, οὐκ, ἄν ποτ᾽ 

εἰσῆλθον εἰς ὑμᾶς" νῦν δ᾽ οὐχ ὑπὲρ "τῆς ἄλλης βλάβης 

τῆς ἐκ τῶν πληγῶν γενομένης, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς αἰκίας ἃ 

καὶ τῆς ἀτιμίας ἥκω παρ᾽ αὐτοῦ δίκην ληψόμενος, ὑπὲρ 

ὧν προσήκει τοῖς ἐλευθέροις μάλιστ᾽ ὀργίζεσθαι καὶ με- 
10 γίστης τυγχάνειν τιμωρίας. ὁρῶ, δ᾽ ὑμᾶς, ὅταν τοῦ κα- 

τωγνῶτε — κλοπήν, οὖ πρὸς τὸ μέγεθος ὦ ὧν ἂν 

λάβωσι τὴν ᾿τίμησιν ποιουμένους, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἁπάντων 
βάνατον ̓  καταγιγνώσκοντας, καὶ νομίζοντας δίκαιον εἷ- 

γοέ τοὺς τόις αὐτοῖς ἔργοις ἐπιχειροῦντας ταῖς αὐταῖς 6 

τι ζημίαις " κολάζεσθαι. χρὴ τοίνυν καὶ περὶ τῶν ὑβριζόν- 
τῶν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν, καὶ μὴ τοῦτο σκοπέιν, εἰ 

μὴ σφόδρα συνέκοψναν, ἀλλ᾽ εἰ τὸν νόμον δ παρέβησαν, 

μηδ᾽ ὑπὲρ τοῦ ᾿συντυχόντος μόνον ἀλλ᾽ ὑπὲρ "ἅπαντος 
τοῦ τρόπου δίκην παρ αὐτῶν λαμβάνειν, ἐνθυμουμένους 
ὅτι πολλάκις ἤδη μικραὶ προφάσεις μεγάλων κακῶν 

12 αὐτιοι γεγόνασιν, δ καὶ ὅτι διὼ τοὺς τύπτειν τολμώντας 397 

* τοῦτ᾽ ἤδη τινὲς ὀργῆς προήχθησαν, ὦ ὥστ᾽ εἰς τραύματα, 

" καὶ θανάτους καὶ φυγὰς καὶ τὰς μεγίστας συμφορὰς 

ἐλθέϊν᾽ ὧν οὐδὲν διὰ τὸν φεύγοντα. * δίκην " ἀγένητόν 

ἐστιν, ἀλλὼ κατὼ μὲν τὸ τούτου μέρος δ ἅπαντα πέπρα- 

κται, διὼ δὲ τὴν τύχην καὶ τὸν τρόπον τὸν ἐμὸν οὐδὲν τῶν 
ἀνηκέστων συμβέβηκεν. Ρ 

τ τῆς ἄλλης βλάβης G. νυὶρ. 
8 

ἃ καὶ ὅτι διὰ τοὺς τ. τ. εἰς τοῦτ᾽ 
τῆς βλάβης. ᾿ ἤδη τινες G. vulg. καὶ διότι πολλοὶ 

5. τίμησιν G. vulg. τιμωρίαν. 
t καταγεγνώσκοντας α. vulg. κα- 

τακρίνοντας. 
ἃ κρλάζεσθαι (ἃ. vulg. κολά- 

ζειν. 

δ παρέβησαν) παραβέβηκεν ἃ. 
Υ συντυχόντος G. vulg. τυχόν- 

τὸς. 
Ζ ἅπαντος α. vulg. παντός. 

τῶν πολιτῶν (γε  "οὐαπὰ Η. Wol- 
ἔο τῶν τε ξένων καὶ τῶν πολιτῶν). 
διὰ τοὺς τ. τ. εἰς τοῦτ᾽. 

Ὁ καὶ θανάτους καὶ φυγὰς ἃ. 
vulg. καὶ σφαγὰς καὶ θανάτους. 

ς ἀγένητόν G. ruls. ἀγέννητόν. 
d ἅπαντα πέπρακται σ. vulg. 

ἅπαντα τὰ προειρημένω πέπρακται. 
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1 Ἡγοῦμα, δ᾽ ὑμᾶς οὕτως ἂν ἀξίως “ὀργισθῆναι τοῦ 
πράγμιατος, εἰ — διεξέλθοιτε * ὑμᾶς αὐτούς, ὅσω μᾶ- 
ὧόν ἐστι τοῦτο τῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. εὑρήσετε γὰρ 
τὰς μὲν ἄλλας ἀδικίας μέρος τι τοῦ βίου βλαπτούσας, 

ἣν δ᾽ ὕβριν ὅλοις τὸς πράγμασι λυμαινομένην, καὶ 
πολλοὺς μὲν οἴκους "δὲ αὐτὴν διαφθαρέντας, πολλὰς δὲ 

τ4πόλεις ἀναστάτους " γεγενημένας. Καὶ τί δεῖ τὰς τῶν 
ἄλλων συμφορὰς λέγοντα διατρίβειν , αὐτοὶ γὰρ, ἡμεῖςο 
δὲς ἤδη τὴν δημοκρατίαν ἐπείδομεν καταλυθεῖσαν κ καὶ δὶς 

τῆς ἐλευθερίως ἀπεστερήθημεν οὐχ ὑπὸ τῶν ταῖς ἄλλαις 

πονηρίαις ἐνόχων ὄντων, ἀλλὰ διὼ τοὺς καταφρονοῦντας 
τῶν νόμων καὶ βουλομένους τοῖς μὲν πολεμίοις δουλεύειν, 

τοτοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζειν. ὧν ' οὗτος εἷς ὧν τυγχάνει. 
καὶ γὰρ εἰ τῶν τότε κατασταθέντων νεώτερός ἐστιν, ἀλλὰ 

| τόν γε τρόπον ἔχει τὸν ἐξ ἐκείνης τῆς πολιτείας. αὗται 

γὰρ "αἱ φύσεις εἰσὶν αἱ παραδοῦσαι μὲν τὴν δύναμιν 
᾿ τὴν ἡμετέραν τοῖς πολεμίοις, κατασκάψασαι δὲ τὰ 
τείχη τῆς πατρίδος, πεντακοσίους δὲ καὶ χιλίους "᾿ἀκρί- 

ο΄ τρὺς ὠποκτείνασαι τῶν πολιτῶν. 

16 ὯΩΟν εἰκὸς ὑμᾶς μεμνημένους " τιμωρεῖσθαι μὴ μόνον 
τοὺς τότε λυμηναμένους " ὑμᾶς, ἀλλὼ καὶ τοὺς γὺν βου- 
λομένους οὕτω διαθεῖναι τὴν πόλιν, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον͵ 
τοὺς ἐπιδόξους γενήσεσθαι πονηροὺς τῶν πρότερον ἡμαρτη- 

κότων, ὅσῳ περ κρεῖττόν ἐστι τῶν μελλόντων κακῶν ἀπο- 

σϑῆνων περὶ τεῦ. 4 
Γ ἁμαρτημάτων G. vulg. ἀδικη. ὀ ἈἈἐἰἔ τὴν ἡμετέραν} Addidi e G 
ἔτων πὶ ἀκρίτους G. vulg. ἀκρίτως 
Ε δὲ αὐτὴν G. vulg. διὰ ταύτην. Ἐ τιμωρεῖσθαι α. vulg. τιμκωρή- 
» 6. vulg. σασθαι. 
ἱ οὗτος εἷς ὧν τυγχάνει G. ς ο .α. 

εἷς ἐσ τὶν οὗτος. —* ἘΜ 
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17 τροπὴν εὑρεῖν ἢ τῶν ἤδη γεγενημένων ἥν λαβέϊν, —* 

ΜΆ περιμείνηθ᾽ ἕως ἂν ἀθροισθέντες καὶ καιρὸν λαβόντες 

εἰς ὅλην τὴν πόλιν ἐξαμάρτωσιν, ἀλλ 

ἐπὶ ταύτης αὐτοὺς ᾿ τιμωρεῖσθε, προφάσεως παραδεθῶσιν, ἐπ' 

ἐφ᾽ ἧς ἂν 5 ὑμῖν 

"γομίζοντες εὕρημ᾽ ἔχειν, ὅταν τινὰ λάβητ᾽ ἐν μικρόϊς πρά- 
1ι8 γμασιν ἐπιδεδειγμένον ἅπασαν τὴν αὑτοῦ πονηρίαν. κρά- 398 

τιστον μὲν ' γὰρ ἦν, εἴ τι προσῆν ἄλλο σημέϊον τόϊς πο- 
νηροὶς τῶν ἀνθρώπων, " πρὶν ἀδικηθηναΐ τινα τῶν πολιτῶν, 

πρότερ κολάζειν αὐτούς" ἐπειδὴ δ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ Χ ἐστὶν 

αἰσθέσθαι πρὶν κακῶς τινὰ παθεῖν ὑπ᾿ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ᾽ οὖν 

᾿ ἐπειδὰν τ ισθῶι , » ἣν τοὺ — γ᾽ ἐπειδὰν " γνωρισθῶσι προσήκει πᾶσι μισεῖν τοὺς τοιού- 
J ἯΝ ⸗ * τους καὶ κοινοὺς ἐχθροὺς νομίζειν. 

19 ᾿Ενθυμεῖσθε δ᾽ ὅτι τῶν μὲν περὶ " τὰς οὐσίας κινδύνων 
οὐ μέτεστι τόϊς πένησι, τῆς δ᾽ εἰς τὰ σώματ᾽ αἰκίας 
ὁμοίως ἢ ἅπαντες κοινωνοῦμεν ὥσθ᾽ ὅταν μὲν τοὺς ἀπο- Ὁ 

στεροῦντας τιμωρήσθε, τοὺς πλουσίους μόνον ὠφελεῖτε, 

ὅταν δὲ τοὺς ὑβρίζοντας κολάζητε, ὑμῶν αὐτοῖς βοηθεῖτε. 

4ο" ὧν ἕνεκω δεῖ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι ταύτας τῶν A- 

κῶν, καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων συμβολαίων τοσούτου τι- 
μῶν, ὅσον προσήκει τῷ διώκοντι, κομίσασθαι, περὶ δὲ τῆς 
ὕβρεως, ὅσον ἀποτίσας ὁ φεύγων 
— * 

αιτῆς παρούσης ἀσελγείας. “ἢν οὖν 

.ΟΡ περιμείνηθ᾽ G. vulg. περρμένειν. 
4 ὑμῖν προφάσεως G. vulg. προ- 

ὁ πωύνοϑων ένα 
ἱπεριαιρῆτε τὰς οὖ-ς 

,. πάντες. 

φ ——— 
d παύσεσθαι: G. vulg. — 

f περιαιρῆτε. τὰς οὐσίας τῶν G. 
περιαιρήσησθε τὰς οὐσίας τῶν ἴ,. 
ceteri περιαιρήσησθε τὸ τὰς οὐσίας 
ἀφαιρεῖν τῶν. ᾿ 
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σίας τῶν νεανιευομέων “εἰς, * πολίτας; καὶ μηδεμίαν 
δ γομίζηθ᾽ ἱκανὴν εἶναι ζυμίαν, " οἵ τινες ἂν εἰς τὰ σώ- 

μώτώ ἐξαμαρτάνοντες τοῖς χρήμασι τὰς δίκας ὑπέχω- 
σίν, ἅπανθ᾽ ὅσα δεῖ τοὺς καλῶς δικάζοντας διαπρά- 

22 ξεσθε καὶ ᾿ γὰρ περὶ τοῦ παρόντος πράγματος ὀρθῶς 
γνώσεσθε, καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας κοσμιωτέρους ποιή- 
σετε, καὶ τὸν βίον τὸν ὑμέτερον αὐτῶν ἀσφαλέστερον κα- 
ταστήσετε. ἔστι δὲ δικαστῶν νοῦν ἐχόντων, περὶ τῶν ἀλ- 
λοτρίων τὰ δίκαια ψηφιζομένους ἅμα καὶ τὰ σφέτερ᾽ ἃ 

αὐτῶν εὖ τίθεσθαι. 
44 Καὶ μηδεὶς ὑμῶν εἰς τοῦτ᾽ ἀποβλέψας, ὅτι πένης 

εἰμὶ καὶ τοῦ πλήθους εἷς, ἀξιούτω τοῦ τιμήματος ἀφα:- 
ρέϊν. οὐ γὰρ " δίκαιον ἐλάττους ποιέῖσθαι τὰς τιμωρίας 
ὑπὲρ τῶν ἀδόξων ἢ τῶν ' διωνομασμένων, οὐδὲ χείρους ἡγεῖ- 
σθαι τοὺς πενὸμένους "ἢ τοὺς πολλὰ κεκτημένους. ὑμᾶς 
γὰρ ἂν αὐτοὺς ἀτιμάζοιτ᾽, εἰ τοιαῦτα γιγνώσκοιτε περὶ 

Δᾳτῶν πολιτῶν. ἔτι δὲ καὶ πάντων ἂν εἴη δεινότατον, εἰς 

" δημοκρατουμένης τῆς. πόλεως μὴ. τῶν αὐτῶν ἅπαντες 

τυγχάνοιμεν, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀρχῶν μετέχειν "ἀξιῶμεν 
τὸ ἴσον, τῶν δ᾽ ἐν τοῖς νόμοις δικαίων ἀποστεροῖμεν ἡμᾶς 
αὐτούς, καὶ “μαχόμενοι μὲν Ῥ ὁμοίως ἐθέλοιμεν ἀποθνή- 3409 
cxen ὑπὲρ ̓τῆς πολιτείας, ἐν δὲ τῇ ψήφῳ πλέον νέμοι- 

35 μὲν τοὺς τὰς οὐσίας ἔχουσιν. οὐκ “ἐάν γε " σωφρονηθ᾽, 

οὕτω διωκείσεσθε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, οὐδὲ διδάξετε τοὺς 

Πα κμίζηϑ' ἱωινὴν Θ. νυῖ. ἱκανὴν — 

. νυῖσ. εἴ, vulg. δημοκρατ. ——— * 
———— 9 ἀξιοῖμεν τὸ ἴσον τῶν G. vulg. 
Κ δίκαιον ἐλάττους G. vulg. δί- ἀξιοῖμεν τῶν. 

καιόν ἐστιν ἐλάττους. Ῥ ὁμοίως] οἴη. G. 
ὶ διωνομασμένων G. vulg. ὠνομα- — δὴ ἃς Ο, 

σμένων. τ σωφρονῆθ᾽ G. vulg. μοι πει- 
m ἢ τρὺς πολλὰ κεκτημένους ἃ. σθῆτε. 
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νεωτέρους καταφρονεῖν τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν, οὐδὲ 
ἀλλοτρίους ἡγήσεσθ᾽ εἶναι τοὺς τοιούτους τῶν ἀγώνων, 

ἀλλ᾽ "ὡς ὑπὲρ αὑτοῦ " δικάζων, οὕτως ἕκαστος ὑμῶν οἵ 

σει τὴν ψῆφον. ἅπαντας γὰρ ὁμοίως ἀδικοῦσιν οἱ “τολι- 
μῶντες τοῦτον τὸν νόμον παραβαίνειν τὸν ὑπὲρ τῶν σω- 

“ὁ μάτων τῶν ὑμετέρων κείμενον. ὥστ᾽ " ἐὰν σωφρονῆτε, πα- 
ρωκαλέσαντες ὠλλήλους ἐνσημανέσθε Λοχίτη τὴν ὀργὴν 
τὴν ὑμετέραν αὐτῶν, εἰδότες ὅτι πάντες οἱ τοιοῦτοι τῶν 

μὲν νόμων ἡ τῶν κειμένων καταφρονοῦσι, τὰ δ᾽ “ ἐνθάδε 
γιγνωσκόμενα, " ταῦτα νόμους εἶναι νομίζουσιν. 

2) Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς οἷός τ᾽ ἥν εἴρηκα περὶ τοῦ πράγμα- 
τος εἰ δέ τις " τῶν παρόντων ἔχει τί μοι συνειπεῖν, ἀνα- 
βὰς εἰς ὑμᾶς λεγέτω. 

ΚΑ. 

ΠΡΟΣ ΕΥ̓ΘΥΝΟΥΝ ΑΜΑΡΤΥΡΟΣ. 

Or προφάσεως ἀπορῶ δὶ ἥντινα λέγω ὑπὲρ Νικίου του- 4ο0 
τουΐ καὶ γὰρ φίλος ὧν μοι τυγχάνει καὶ δεόμενος καὶ 
ἀδικούμενος καὶ ἀδύνατος εἰπεῖν, ὥστε διὼ ταῦτω πάντω 
ὯΝ αὐτοῦ λέγειν ἀναγκάζομαι. 

2 οὖν τὰ συμβόλαιον αὐτῷ πρὸς Εὐθύνουν. γεγένη- 

τῶι, διηγήσομαι ὑ ὑμῖν ὡς ἂν —— διῷ βραχυτάτων. 

5. ὡς ὑπὲρ Ὁ. vulg. ὥσπερ ὑπέρ. 2 ἐνθάδε ἃ. νυ]ρ. ἐνταῦθα. 
τ δικάζων οὕτως ἕκαστος G. vulg. 8. ταῦτα] Addidi e G. 

δικάζων, ἕκαστος. Ὁ τῶν παρόντων ἔχει τί μοι G. 
ἃ τρλμῶντες τοῦτον τὸν ἃ. vulg. vulg. ἔχει μοι τῶν παρόντων. 

τολμῶντες τόν. ς ΠΡῸΣ ΕΥ̓ΘΥΝΟΥΝ ΑΜΑΡ- 
x ξὰν G. vulg. ἄν. ΤΥΡΟΣ L. vulg. πρὸς Εὐθύνουν ὑπὲρ 
Υ τῶν κειμένων) τῶν pr. G. τού- Νικίου ἀμάρτυρος. 

τῶν correctus G. 
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3 Νικίας γὰρ οὑτοσί, ἐπειδὴ οἱ τριώκοντα κατέστησαν Ὁ 
καὶ αὐτὸν οἱ ἐχθροὶ ἐκ μὲν τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας 
ἐξήλειφον, εἰς δὲ τὸν μετὰ Λυσάνδρου κατάλογον “ ἐνέ- 
γραφον, δεδιὼς τὼ παρόντα πράγματα τὴν μὲν οὐσίαν 
ὑπέθηκε, τοὺς δ᾽ οἰκέτως ἔξω τῆς γῆς ἐξέπεμψε, τὰ δ᾽ 

ἔπιπλα ὡς ἐμὲ ἐκόμισε, τρία δὲ τάλαντα ἀργυρίου Εὐ- 
ο΄ βύνῳ φυλάττειν ἔδωκεν, αὐτὸς δ᾽ εἰς ἀγρὸν ἐλβὼν διητῶ- 

4 το. οὐ πολλῷ δὲ χρόνω ὕστερον βουλόμενος ἐκπλεν ἀπή-ο 
τησε τἀργύριον" Εὐβύνους δὲ τὰ μὲν δύο τάλαντα ἀποδί- 
δῶσι, τοῦ δὲ τρίτου ἔξαρνος γίγνεται. ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲ 
εἶχε Νικίας ἐν τῷ τότε χρόνῳ ποιῆσαι, προσιὼν δὲ πρὸς 

᾿ τοὺς ἐπιτηδείους ἐνεκάλει καὶ ἐμέμφετο καὶ ἔλεγεν 
5 πεπονθὼς εἴη. καίτοι οὕτω τοῦτόν τε περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο 

καὶ τὼ καθεστῶτα ἐφοβεῖτο, ὥστε πολὺ ἂν βῶττον ὀλί- 

γῶν στερηθεὶς ἐσιώπησεν ἢ μηδὲν ἀπολέσας ἐνεκάλεσεν. 

Τὰ μὲν οὖν γεγενημένα ταῦτ᾽ ἐστίν. d 
6 ᾿Απόρως δ᾽ ἡμῖν ἔχει τὸ πρῶγμα. Νικία γὰρ οὔτε 
παρωκατατιβεμένῳ τὰ χρήματα οὔτε κομιζομένῳ οὐδεὶς 
οὔτ᾽ ἐλεύθερος οὔτε δοῦλος παρεγώετο᾽ ὥστε μήτ᾽ ἐκ βα-. 
σάνων μήτ᾽ ἐκ μαρτύρων οἷόν τ᾽ εἶναι γνῶναι περὶ αὐτῶν, 
ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἐκ τεκμηρίων καὶ ἡμῶς διδάσκειν καὶ ὑμᾶς 
δικάζειν ὁπότεροι ἀληθῆ λέγουσιν. 

7 Οἶμαι οὖν ἅπαντας εἰδέναι ὅτι μάλιστα συκοφαντεῖν 
ἐπιχειροῦσιν οἱ λέγειν μὲν δεινοί, ἔχοντες δὲ μηδέν, τοὺς 

ἀδυνώτους μὲν εἰπεῖν, ἱκανοὺς δὲ χρήματα τελεῖν. Νι- 401 
κίας τοίνυν Εὐβύνου πλείω μὲν ἔχει, “ἧττον δὲ δύναται 

λέγειν ὥστε οὐκ ἔστι διότι ἂν ἐπήρθη ἀδίκως ἐπ᾽ Εὐθύ- 

8 νουν ἐλθεῖν. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐξ αὐτοῦ ἄν τις τοῦ πρά- 

ἃ ἐγέγραφον Coraës: libri ἀνέγραφον. “ἧττον ἥττω L. 
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γμαᾶτος γνοίη ὅτι πολὺ μᾶλλον εἰκὸς ἦν Εὐβύνουν λα- 
βόντα ἐξαρνέϊσθαι ἢ Νικίαν μὴ δόντα αἰτιᾶσθαι. δῆλον 
γὰρ ὅτι πάντες κέρδους ἕνεκ᾽ ἀδικοῦσιν. οἱ μὲν οὖν ἀπο- Ὁ 
στεροῦντες, ὧνπερ ἕνεκ᾽ ἀδικοῦσιν, ἔχουσιν, οἱ δ᾽ ᾿έγκα- 

ο λοῦντες οὐδ᾽ εἰ λήψεσθαι μέλλουσιν ἴσασιν. Πρὸς δὲ 

τούτοις, ἀκαταστάτως ἐχόντων τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ δὲ- 

κῶν οὐκ οὐσῶν τῷ μὲν οὐδὲν πλέον ἦν ἐγκαλοῦντι, τῷ δὲ 
οὐδὲν ἦν δέος ἀποστεροῦντι. ὥστε τὸν μὲν οὐδὲν ἦν θαυμα- 
στόν, ὅτε καὶ οἱ μετὼ μαρτύρων δανεισάμενοι ἐξηρνοῦντο, 

10 

τότε ἃ μόνος παρὼ μόνου ἔλαβεν ἀποστερήσαι" τὸν δ᾽ 

οὐκ εἰκός, ὅτε οὐδ᾽ οἷς δικαίως ὠφείλετο ἐόν τ᾽ ἦν πράτ- 

τεσθαι, τότε ἀδίκως ἐγκαλοῦντα οἴεσθαί τι λήψεσθαι. ς 

Ἔτι δ᾽, εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸν ἐκώλυεν, ἀλλὼ καὶ ἐξῆν 

καὶ ἐβούλετο συκοφαντεῖν, ὡς οὐκ ἂν ἐπ᾽ Εὐθύγουν ἦλθε, 

ῥάώδιον γνῶναι. οἱ γὰρ τοιαῦτω πράττειν ἐπιθυμοῦντες οὐκ 
» Ν »"Ὕ ⸗ "» * * ͵7͵ * * 

᾿ ἀπὸ τῶν φίλων ἄρχονται, ἀλλὼ μετὼ τούτων ἐπὶ τοὺς 

11 

12 

" ᾽ » δ * — ἄλλους ἔρχονται, καὶ τούτοις ἐγκαλοῦσιν οὃς ἂν μήτ 
᾽ ͵7 7 ἢ ὃ δὲ Ν δ ἈΝ « “ἢ 7 

αἱσχύνωντῶι μήτε δεθίωσι, καὶ οὑς ὧν ὁρωσι, πλουσίους 
δὰ Χ " »ἡ 7 

μὲν ἐρήμους δὲ καὶ ἀδυνάτους πράττειν. Ἐῤθύνῳ τοίνυν ἃ 
* ͵7͵ ε 7 -- 3 Ν * 7 

τἀναντίω τούτων ὑπάρχει" ἀνεψιὸς γὰρ ὧν Νικίου τυ- 
* * "-Ὁ-"5 

γχάνει, λέγειν δὲ καὶ σραάττειν μώλλον δύναται τούτου, 

ἔτι δὲ χρήματω μὲν ὀλίγω φίλους δὲ πολλοὺς κέκτηται. 
εὔ * * “ΝΜ δ ΜΝ δι ΓΦ ς * * ⸗ 

ὥστ᾽ οὐκ ἔστιν ἐφ᾽ ὅντινα ἂν ἧττον ἢ ἐπὶ τοῦτον ἤλθεν 
2 —— * —3 Ν 7 ᾽ 7 »Ὁ ἃ 
ἐπεὶ ἔμοιγε δοκεῖ, εἰδότι τὴν τούτων οἰκειότητα, οὐδ᾽ ἂν 

97 ͵7 "» * τὰ — 

Εὐθύνους Νικίαν ἀδικῆσαι, εἰ ἐξὴν ἄλλον τινὰ τοσαῦτα ε 
» »Ὕ “ — 7 ——— 

χρήμωτω ἀποστερήσαι. νῦν δ ἀρχαιότερον ἥν αὐτοῖς τὸ 
-“, » — Ἁ Ν ᾽ ε 2 

πρῶγμα" ἐγκαλεῖν μὲν γὰρ ἔξεστιν ἐξ ἁπάντων ἐκλεξά- 
3 * * “7, γ Κ΄ — 

μένον, ὠπόστερειν δ᾽ οὐχ, οἱόν τ ὥλλον ἡ τὸν πωρώκατω- 

ἔ ἐγκαλοῦντες] καλοῦντες L. Β δεδίωσε H. Wolſßus: libri 
8 Ἔτι Coraẽs: libri ὅτι. δεδίασ:. 

ον, ϑη νὴ 
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θέμενον. ὥστε Νικίας μὲν συκοφαντεῖν ἐπιθυμῶν οὐκ ἂν 
ἐπὶ τοῦτον ἦλθον, Εὐθύνους δ᾽ ἀποστερεῖν ἐπιχειρῶν οὐκ 
ἂν ἄλλον εἶχεν. 

13 Ὃ δὲ μέγιστον τεκμήριον καὶ πρὸς ἅπαντα ἱκανόν" 402 
ὅτε γὰρ τὸ ἔγκλημα ἐγένετο, ὀλιγαρχία καθειστήκει, ἐν 
ἥ οὕτως ἑκάτερος αὐτῶν διέκειτο, ὥστε Νικίας μέν, εἰ 
καὶ τὸν ἄλλον χρόνον εἴθιστο συκοφαντεῖν, τότ᾽ ἂν ἐπαύ- 
σατο, Εὠθύνους δέ, καὶ εἰ μηδὲ πώποτε διενοήθη ἀδὶκεῖν, 

14 τότ᾽ ἂν ἐπήρθη. ὁ μὲν γὰρ διὰ τὰ ἁμαρτήματα ἐτιμᾶτο, 
ὁ δὲ διὰ τὰ χρήματα ἐπεουλεύετο. πάντες γὰρ ἐπί- 

στασῦε ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ δεινότερον ἦν πλουτεῖν ἢ 
ἀδὲκεῖν" οἱ μὲν γὰρ τὰ ἀλλότρια ἐλάμβανον, οἱ δὲ τὰ 

σφέτερ αὐτῶν ἀπώλλυον. ἐφ᾽ οἷς γὰρ ἦν ἡ πόλις, οὐ 
τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐτιμωροῦντο, ἀλλὼ τοὺς ἔχοντας ἀφη- 
ροῦντο, καὶ ἡγοῦντο τοὺς μὲν ἀδικοῦντας πιστούς, τοὺς δὲ 

15 πλουτοῦντας ἐχθρούς. ὥστε μὴ ' περὶ τοῦτ᾽ εἶναι Νικία, 
ὅπως συκοφαντῶν τἀλλότρια λήψνοιτο, ἀλλ᾽ ὅπως ἢ" μη- 
δὲν ἀδικῶν κακόν τι πείσοιτο. τῷ μὲν γὰρ ὅσον Εὐβύνους 
δυναμένῳ ἐέξην ἅ τ᾽ ἔλῶβεν ἀ ἀποστερεῖν καὶ οἷς μὴ συν-ο 
ἔβαλεν ἐγκαλεϊγ' οἱ — ὥσπερ. Νικίας διακείμενοι ἦν ἥνα- 

γκάζοντο τοῖς τ᾽ ὀφείλουσι τὰ χρέα ἀφιέναι καὶ. τοῖς 
16 συκοφαντοῦσι τὼ αὑτῶν διδόναι. Καὶ ταῦθ᾽ ὅτι ἀ 

λέγω, αὐτὸς ἂν ἡμῶν Εὐθύνους μαρτυρήσειεν᾽ ἐπίσταται 
γὰρ ὅτι Τιμόδημος τουτονὶ τριώκοντα μνᾶς ἐπράξατο οὐ 

χρέος ἐγκαλῶν, ἀλλ᾽ ἀπάξειν ἀπειλῶν. καίτοι πῶς εἰ- 
κὸς Νικίαν εἰς τοῦτ᾽ ἀνοίας ἐλθεῖν, ὥστ᾽ αὐτὸν περὶ τοῦ 

τη σώματος κινδυνεύοντα ἑτέρους συκοφαντεῖν, καὶ μὴ δυνά- ἃ 
μένον τὼ αὑτοῦ σώζειν τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν, καὶ 
πρὸς τοὺς ὑπάρχουσιν ἐχβρόὶς ἑτέρους διαφόρους ποιεῖσθαι, 

ἱ περὶ τοῦτ᾽] περὶ τούτου ΟΟταδ8.. Κὶ μηδὲν] Malim μὴ μηδέν. 



18 

19 

20 

21 

22 
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καὶ τούτοις ἀδίκως ἐγκαλεῖν παρ ὧν οὐδ᾽ ὁμολογούντῶν 
ἀποστερέιν οἷός τ᾽ ἂν ἥν δίκην λαβέϊν, καὶ τότε πλέον 

ἔχειν ζητεῖν, ὅτε οὐδὲ ἴσον ἐξὴν αὐτῷ; καὶ ὅτε ἃ οὐκ 
ἔλαβεν ἀποτίνειν ἠναγκάζετο, τότε καὶ ἃ μὴ ' συνέβαλεν ε 

ἤλπιζε πράξασθαι; 

Περὶ μὲν οὖν τούτων ἱκανὰ τὰ εἰρημένα ἴσως δ᾽ Εὐ- 
θόνους ἐρεῖ ἃ καὶ πρότερον ἤδη, ὅτι οὐκ ἄν ποτ᾽ ἀδικεῖν 
ἐπιχειρῶν τὼ μὲν δύο μέρη τῆς παρακαταθήκης ἀπέδωκε, 

τὸ δὲ τρίτον μέρος ἀπεστέρησεν, ἀλλ᾽ εἴτε ἀδικεῖν ἐπεθύ- 403 
μει εἴτε δίκαιος " ἐβούλετο εἶναι, περὶ ἁπάντων ἂν τὴν 
αὐτὴν γνώμην ἔσχεν. Ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι πάντας ὑμᾶς 
εἰδέναι, ὅτι πάντες ἄνθρωποι, ὅταν περ ἀδικεῖν ἐπιχειρῶ- 
σιν, ἅμα καὶ τὴν ἀπολογίαν σκοποῦνται" ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον 

θαυμάζειν, εἰ τούτων ἕνεκα τῶν λόγων οὕτως Ἐῤβύνους 

ἠδίκησεν. ἔτι δ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν ἐπιδεῖξαι καὶ ἑτέρους, οἱ 'χρή- 
ματα λαβόντες τὰ μὲν πλεῖστ᾽ ἀπέδοσαν, ὀλίγα δ᾽ Ὁ 
ἀπεστέρησαν, καὶ ἐν μικροῖς μὲν συμβολαίοις ἀδικήσαν- 
τάς, ἐν μεγάλοις δὲ δικαίους γενομένους" ὥστ᾽ οὐ μόνος 
οὐδὲ πρῶτος Ἐὐβύνους τοιαῦτα πεποίηκεν. ἐνθυμεῖσθαι δὲ 
χρή, εἰ —— τῶν τὼ τοιαῦτω λεγόντων, ὅτε νόμον 
θήσετε πῶς χρὴ ἀδικεῖν" ὥστε τοῦ λοιποῦ χρόνου τὰ μὲν 

ἀποδώσουσι, τὰ δ᾽ ὑπολείψρονται. λυσιτελήσει γὰρ αὖ- 

τοῖς, εἰ μέλλουσιν, ἐς ἂν ἀποδῶσι τεκμηρίοις χρώμενοι, 

ὧν ἂν ἀποστερῶσι μὴ δώσειν δίκην. ς 
Σκέψασθε δὲ καὶ ὡς ὑπὲρ Νικίου ῥώδιον εἰπεῖν ὅμοια 

τῇ Εὐθύνου ἀπολογία. ὅτε γὰρ ἀπελάμβανε τὰ δύο τά- 
᾿λάντω, οὐδεὶς αὐτῷ παρεγένετο᾽ ὥστ᾽ εἴπερ καὶ ἐβούλετο 

καὶ ἐδόκει αὐτῷ συκοφαντεῖν, δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ἂν ταῦτα 

ὡμολόγει κεκομίσθαι, ἀλλὰ περὶ ἁπάντων ἂν τοὺς αὐὖ- 

᾿ συνέβαλεν} συνέλαβεν L. τῷ φβούλετο) ἐβουλεύετο 1, 

ὠὰ Ἀν λιν Ων ὐλ αν 

Δ — 
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τοὺς λόγους ἐποιεῖτο, καὶ περὶ πλειόνων τε χρημάτων 
Εὐθύνους ἂν ἐκινδύνευεν, καὶ ἅμα οὐκ ἂν εἶχεν οἵσπερ 
γυνὶ τεκμηρίοις σθαι. 

34. Καὶ μὲν δὴ ἐκίαν μὲν οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτο ἀπο- ἃ 
δέξαι, δ ἥντινά ποτε αἰτίαν ἐνεκάλεσεν" Ἐῤβύνουν δὲ 

ῥάδιον γνῶναι, ὧν ἕνεκεν τοῦτον τὸν τρόπον ἠδίκησεν. ὅτε 
γὰρ Νικίας ἦν ἐν ταῖς συμφοραῖς, πάντες οἱ συγγενεῖς 

καὶ οἱ ἐπιτήδειοι ἀκηκοότες ἦσαν ὅτι τὸ- ἀργύριον, ὃ ἦν 

54 αὐτῷ, τούτῳ κατέθετο. ἐγίγνωσκεν οὖν Εὐβύνους, ὅτι 

μὲν ἐκεδῇ τὼ χρήματα παῤ αὐτῶ, πολλοὺς Ἰσθημένους, 

ὁπόσα δέ, οὐδένα πεπυσμένον" ἄρ᾽ ἡγεῖτο ἀπὸ μὲν τοῦ 
ἀριθμοῦ ἀφαιρῶν οὐ γνωσθήσεσθαι, πάντα δ᾽ ἀποστερῶν 8 
καταφανὴς γενήσεσθαι. ἐβούλετο εὖν ἱκανὰ λαβὼν ἀπο- 

λογίαν ὑπολείπεσθαι μᾶλλον ἢ μηδὲν ἀποδοὺς —* ἀρ- 
νηθηναι δύνασθαι. 

Ὑ01.. 11. ΡΡ 
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ΣΟΚΡΆΤΟΥΣ 

ἘΠΙΣΤΟΛΔΑΙ. 

8 ΤΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ] Genitivum om. L. 
ΡΡΩ2 



ἡπῆξε 
ΝᾺ, δὲ Ἶ 



A. 

ΓΣΟΚΡΑΤΗΣ "ΔΙΟΝΥΣΙΩΙ XAIPEIN. 

—— 

Εὶ μὲν νεωτερος ἦν, οὐκ ἂν ἐπιστολὴν ἔπεμστον, ἀλλ᾽ 494 

αὐτὸς ἄν σοι πλεύσας ἐνταῦθα διελέχθην᾽ ἐπειδὴ δὲ οὐ 

κατὼ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὅ τε τῆς ἡλικίας τῆς ἐμῆς 

καιρὸς καὶ “ὁ τῶν “ σῶν πραγμάτων συμβέβηκεν, ἀλλ 
ἐγὼ μὲν προωπείρηκα, τὰ δὲ πράττεσθαι νῦν ἀκμὴν εἴς- 
ληφεν, ὡς οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἐκ τῶν παρόντων, οὕτω σοι πειρώ- 
σομοωι δηλῶσαι πὴ αὐτῶν. 

2 Οἶδα μὲν οὖν ὅτι τοῖς συμβουλεύειν ἐ ἐπιχειροῖσι πολὺ 
διαφέρει μὴ διὰ γραμμάτων ποιεῖσθαι; τὴν συνουσίαν, 
ἀλλ᾽ αὐτοὺς πλησιάσαντας, οὐ μόνον ὅτι περὶ τῶν αὐτῶν 
πραγμάτων ῥᾷον ἄν τις παρὼν πρὸς παρόντας φράσειεν 
ἢ δὲ ἐπιστολῆς δηλώσειεν, “ οὐδ᾽ ὅτι πάντες τοῖς λεγο- 

μένοις μᾶλλον ἢ τὸς γεγρωμμένοις πιστεύουσι, καὶ τῶν 
μὲν ὡς εἰσηγημάτων τῶν δ᾽ ὡς ποιημάτων ποιοῦνται τὴν 

3 ἀκρόασιν" "ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐν μὲν ταῖς συνουσίαις ἢν 4ος 
ἀγνοηθὴ τι τῶν λεγομένων ἢ μὴ πιστευθῆ, παρὼν ὁ τὸν 
λόγον διεξιὼν ἀμφοτέροις τούτοις ἐπήμυνεν, ἐν δὲ τοῖς 
— ἐπιστελλομένοις καὶ γεγρωμμένοις ἥν τι συμβῆ τοιοῦ- 

τον, οὐκ ἔστιν ὁ διορθώσων" ἀπόντος γὰρ τοῦ γρώψναντος 
4 ἔρημα τοῦ βοηθήσοντός ἐστιν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σὺ μέλ- 
λεις αὐτῶν ἔσεσθαι κριτής, πολλὰς ἐλπίδας ἔχω φανή- 

Ὁ ΔΙΟΝΎΣΙΩΙ Θ.Ὁ. vulg. Φι- δ οὐδ᾽ ὅτι G. vulg. οὐχ ὅτι. 
λίφεψ ἐξ τῶν Μακεδώω βασι; ἀὀ (ὅτι δὲ Ὁ, νυΐᾳ. ἀλλά. 

ς ante τῶν οὔ". G. δ ἐπιστελλομένοις καὶ γεγραμμέ- 
d σῶν] Addidi e G. νοις ἤν Ε΄. vulg. ἐπιστελλομένοις ἄν. 

8 
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σεσῆαι λέγοντας ἡμᾶς τι τῶν δεόντων" ἡγοῦμαι γὰρ ἁπά- 
σας " ἀφέντα σε τὰς δυσχερείας τὰς προειρημένας αὐ- 
ταῖς ταῖς πράξεσι ἷ προσέξειν τὸν νοῦν. b 

5 Καΐτοι τινὲς ἤδη με τῶν σοὶ πλησιασάντων ἐκφοβεῖν 

ἐπεχείρησαν, λέγοντες ὡς σὺ τοὺς μὲν κολακεύοντας τι- 
μᾷς, τῶν δὲ συμβουλευόντων καταφρονεῖς. ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν 
ἀπεδεχόμην τοὺς λόγους ἢ" τούτους ἐκείνων, πολλὴν ἂν 

δήσυχίαν εἶχον" νῦν δ᾽ οὐδὲς ἄν με πείσειεν ὡς οἷόν τ᾽ 
᾿ ᾿ " ν.}..ὦ * — ⸗ “ 

ἐστὶ τοσοῦτον καὶ ' τῇ γνώμη καὶ ταῖς πράξεσι διενε- 

γκέϊν, "ἐὰν μή τις τῶν μὲν μαθητὴς τῶν δ᾽ ἀκροατὴς 
τῶν δ᾽ " εὑρετὴς γένηται, καὶ πανταχόθεν — προσαγάγη-ς 

ται καὶ συλλέξηται δὲ ὧν οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἀσκῆσαι τὴν αὐ- 

τοῦ διάνοιαν. 
 ᾿Ἐπήρθην μὲν οὖν ἐπιστέλλειν σοι διὰ ταῦτα, μὰ 

δὲ μέλλω περὶ "μεγάλων πραγμάτων, καὶ περὶ ὧν οὐ- 
δενὶ τῶν “ ζώντων ἀκοῦσαι μᾶλλον ἢ σοὶ προσήκει. " καὶ 

Ν 7 ΄ 7 .“ -" “ ΄ μὴ νόμιζέ με προθύμως οὕτω σε παρακαλεῖν, ἵνα γένη 
συγγρώμματος ἀκροατής. οὐ γὰρ οὔτ᾽ ἐγὼ τυγχάνω φι- 

᾿ λοτίμως διακείμενος "πρὸς τὰς ἐπιδείξεις, οὔτε σὺ λαν- 
βθάνεις ἡμᾶς ἤδη πλήρης ὧν τῶν τοιούτων. Πρὸς δὲ 

7 ἰδ ἐδ -πἶς δὰ “" 7΄ “ * ΩΝ , 
τούτοις κώκεινο πᾶσι φανερόν, ὁτι" τοῖς μὲν ἐπιδείξεως ἃ 

δεομένοις αἱ πανηγύρεις ἁρμόττουσιν (" ἐκεῖ γὰρ ἄν τις 

ἐν πλείστοις τὴν αὐτοῦ δύναμιν διασπ ερειεν), τοῖς δὲ 
διαπράξασθαί τί βουλομένοις πρὸς τοῦτον διαλεκτέον, 

᾿ ἀφέντ᾽ ἔντα σε] ἀφέντες G. vulg. Ρ μεγάλων πραγμάτων G. vulg. 
σε, ων καὶ ΄ 

ἱ προσέξειν G. ceteri προσέχειν. 4 ζώντων G. vulg. ὄντων. 
Κ τούτους G. vulg. τούς. ρινάν! —— 
1 τῇ γνώμῃ καὶ ταῖς. πράξεσι α. μίζω δεῖν » με. 

vulg. ταῖς πράξεσι καὶ τῇ γνώμῃ. 5 πρὸς τὰς ἐπιδείξεις aAddidi e 
τι, ἐὰν} ἄν G. ᾿ α.. 
ἢ εὑρετὴς G. vulg. εὐεργέτης. ᾿Ὲ ἡμᾶς ἤδη πλήρης Ε. vulg. ἡμᾶς, 
o προσαγάγηται G. ceteri προσ- ——— 

ἄγηται. “ἃ ἐκεῖ G. vulg. — 
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οὕστις τάχιστα μέλλει τὰς πράξεις ἐπιτελέϊν τὰς ὑπὸ 
τοῦ λόγου δηλωθείσας. εἰ μὲν οὖν μιῷ τοὶ τῶν πόλεων 

εἰσηγούμην, πρὸς τοὺς ἐκείνης προεστῶτας τοὺς λόγους 
ἂν ἐποιούμην" ἐπειδὴ δ᾽ ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων. σωτη- 

ρίας παρεσκεύασμαι συμβουλεύειν, πρὸς τίν ἂν δικαιό- ὁ 
τερον διωλεχβείην ἢ πρὸς τὸν πρωτεύοντα τοῦ γένους καὶ 
μεγίστην ἔχοντα δύναμιν ; 406 

10 Καὶ μὴν οὐδ᾽ ἀκαίρως φανησόμεθα μεμνημένοι περὶ 
τούτων. ὅτε μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι τὴν ἀρχὴν εἶχον, οὐ 
ῥάδιον ἦν ἐπιμεληθηναΐ σοι τῶν περὶ τὸν τόπον τὸν ἡμέτε- 
ρον, οὐδὲ τούτοις ἐναντία " πράττειν ἅμα καὶ Καρχηδὸ- 
νίοις πολεμεῖν. ἐπειδὴ δὲ Καρχηδόνιοι μὲν οὕτω πράτ- 
τουσιν, ὥστ᾽ ὠγωπῶν ἣν τὴν χώραν τὴν αὑτῶν ἔχωσιν, ἡ 

δ᾽ ἡμετέρα πόλις ἡδέως ἂν αὑτήν σοι παράσχοι συναγω- 
νιζομένην, ἡ εἴ τι πράττοις ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἀγαθόν, 

"πῶς ἂν παραπέσοι καλλίων καιρὸς τοῦ νῦν σοι παρ-Ὁ 
ὄντος ; 

᾿ς Καὶ μὴ "θαυμάσῃς, εἰ μήτε δημηγορῶν μήτε στρατη- 
γῶν μήτ᾽ ἄλλως δυνάστης ὧν οὕτως ἐμβριθὲς "αἴρομαι, 
πρᾶγμα, καὶ δυοῖν ἐ ἐπιχειρῶ τοῖν μεγίστοιν, ὑπέρ τε τῆς 

Ἑλλάδος λέγειν καὶ σοὶ συμβουλεύειν. ἐγὼ γὰρ τοῦ μὲν 

πράττειν τι τῶν κοινῶν εὐθὺς ἐξέστην (δ᾽ ὡς δὲ προφά- 
σεις, πολὺ ἄν " ἔργον εἴη λέγειν), τῆς δὲ παιδεύσεως τῆς 

τῶν μὲν μικρῶν καταφρονούσης, τῶν δὲ μεγάλων ἐφικνέϊ- 
σθαι πειρωμένης, οὐκ ἂν φανείην ὅ ἄμοιρος γεγενημένος. 

12 ὥστ᾽ οὐδὲν ἄτοπον, εἴ τι τῶν συμφερόντων ἰδεὶν ἂν μαλ- 
* φράττειν ἅμα καὶ Καρχηδονίοις πράττῃς. : 

πολεμεῖν. ἐπειδὴ δὲ Καρχηδόνιοι μὲν 2 πῶς ἂν G. vulg. πῶς οὖν ἄν. 
οὕτω πράττουσιν α.. «ράττειν ἅμα 5 θαυμάσῃς G. ceteri θαυμάζῃς 
καὶ νῦν Λακεδαιμονίοις μὲν οὕτω Ὁ αἴρομαι G. . αἱροῦμαι. 
πράττουσιν cod. Matthæi: ceteri ἔργον εἴη Ὁ. εἴη ἔργον 
πράττειν πράττουσιν. ἄμοιρος G. vulg ἄπειρος. 

Υ εἴ τι πράττοις G. γυΐρ. ἤ ἣν τι ᾿ — — 
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λον δυνηθείην τῶν " εἰκῇ μὲν πολιτευομένων, μεγάλην δὲ 

δόξαν ' εἰληφότων. δηλώσομεν δ᾽ οὐκ εἰς ἀναβολὰς εἴ 
τίνος ἄξιοι τυγχάνομεν ὄντες, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ῥηθήσεσθαι 
μελλόντων. 

Β. 

ΦΙΛΙΠΠΩ; 1. 

Οἰδὰ μὲν ὅτι πάντες εἰώθασι πλείω χάριν ἔχειν τόϊς 

ἐπαινοῦσιν ἢ τοῖς συμβουλεύουσιν, ἄλλως τε " κἂν μὴ 

κελευσθεὶς ᾿ ἐπιχειρῇ τις τοῦτο ποιεῖν. ἔγὼ δ᾽ εἰ μὲν μὴ 407 
καὶ «πρότερον ἐτύγχανόν σοι παρηνεκὼς μετὼ πολλῆς εὐ- 

volas, ἐξ ὧν ἐδόκεις μοι " τὰ πρέποντα μάλιστ᾽ ἂν σαυ- 

τῷ πράττειν, ἴσως οὐδ᾽ ἂν νῦν ἐπεχείρουν ἀποφαίνεσθαι 
“περὶ τῶν σοὶ συμβεβηκότων. ἐπειδὴ δὲ προειλόμην φρον- 

τίζειν τῶν σῶν πρωγμώτων καὶ τῆς πόλεως ἕνεκα τῆς 

ἐμαυτοῦ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, αἰσχὠνθείην ἄν, εἰ 
Ν οὐ ον 3 ΄ ͵ 

περὶ μὲν τῶν ἧττον. ἀνωγκαΐων φαινοίμην σοι συμβεβου- 

λευκώς, ὑπὲρ δὲ τῶν μᾶλλον κατεπειγόντων μηδένα λό-ἢ 

γον ποιοίμην, καὶ ᾿'ταῦτ᾽ εἰδὼς ἐκέϊνω μὲν ὑπὲρ δόξης 
" “»Ἥ ΠῚ ΝΡ 7 - ἐξ 2 —— — — 

ὄντώ, ταυτῷ δ᾽ ὑπερ τῆς σωτηρίως᾽ ἡς ολιίγωώρειν ὥπάσιν 

ἔδοξας τοῖς ἀκούσασι τὰς "περὶ σοῦ ῥηθείσας. βλάσφη- 
. J * » Ν * * « ⸗ πὸ F 

— οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὅστις οὐ κατέγνω προπετέστερόν 

σε κινδυνεύειν ἢ βασιλικώτερον, καὶ μᾶλλόν σοι μέλειν 

ε εἰκῇ G. ceteri ἐκεῖ. ᾧ εἰρῇ- 
Γ εἰληφότων ἃ. vulg. ἐσχηκότων. Κ τὰ πρέποντα μάλιστ᾽ ἄν ἃ. 
8. ΦΙΛΙΠΠΩ͂Ι G. vulg. Ἰσοκρά- vulg. μάλιστα τὰ πρέποντα. 

τῆς Φιλίππῳ χαίρειν. 1 ταῦτ᾽ εἰδὼς G. ceteri ταὺυτί 
" κἂν Ε΄. vulg. καὶ ἄν. πως. 
i ἐπιχειρῇ τις G. vulg. τις ἐπι- m περ} παρὰ G. 
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τῶν περὶ τὴν ἀνδρίαν ἐ ἐπαίνων * τῶν ὅλων πραγμάτων. 
ἔστι δ᾽ ὁμοίως αἰσχρὸν περιστάντων τε τῶν πολεμίων μὴο 
διαφέροντα γενέσθαι τῶν ἄλλων, μηδεμιᾶς τε συμπεσού- 
σης ἀνάγκης αὑτὸν " ἐμβαλεῖν εἰς τοιούτους ἀγῶνας, ἐν 

οἷς κατορθώσας μὲν οὐδὲν ἂν ἦσθα μέγα διαπεπραγμέ- 
νος, τελευτήσας δὲ τὸν βίον " ἅπασαν ἂν τὴν ὑπάρχουσαν 

4 εὐδαιμονίαν συνανέϊλες. χρὴ δὲ μὴ καλὰς ἁπάσας ὑπο- 

λαμβάνειν τὰς ἐν τοἰς πολέμοις τελευτάς, ἀλλὰ τὰς 
μὲν ὑπὲρ τῆς πατρίδος καὶ τῶν γονέων καὶ τῶν παΐδων 

ἐπαίνων ἀξίας, τὰς δὲ ταῦτά τε πάντα βλαπτούσας ἃ 

καὶ τὰς πράξεις τὰς πρότερον κατωρθωμένας καταρυ- 
παινούσας αἰσχρὰς νομίζειν, καὶ φεύγειν ὡς Ῥαϊτίας 
πολλῆς ἀδοξίας γιγνομένας. 

5. Ἡγοῦμαι δέ σοι συμφέρειν μιμέϊσθαι τὰς πόλεις, ὃν 
τρόπον διοικοῦσι τὰ περὶ τοὺς πολέμους. ἅπασαι γάρ, 
ὅταν στρατόπεδον ἐκπέμπωσιν, εἰώθασι τὸ κοινὸν καὶ τὸ 
«βουλευσόμενον ὑπὲρ τῶν ἐνεστώτων εἰς ἀσφάλειαν καθι- 
στάναι. δὶὸ "δὴ συμβαίνει μηδεμιᾶς ἀτυχίας συμπε-ε 

σούσης ἀνηρῆσθαι καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἀλλὰ πολλὰς 
ὑποφέρειν δύνασθαι συμφορὰς καὶ πάλιν ἑαυτὰς ἐκ τού- 

ὁτων ἀναλαμβάνειν. ὃ καὶ σὲ δὲ σκοπεν, καὶ μηδὲν 

μεϊζον ἀγαθὸν τῆς σωτηρίας ὑπολαμβάνειν, ἵνα " καὶ τὰς 
γίκας τὰς συμβαινούσας κατὰ τρόπον διοικῆς καὶ τὰς 4ο8 
ἀτυχίας τὰς συμπιπτούσας ἐπανορθοῶν δύνη. ἤιδοις δ᾽ 
ἂν καὶ Λακεδαιμονίους περὶ τῆς τῶν βασιλέων σωτηρίας 
πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιουμένους, καὶ τοὺς ἐνδοξοτάτους 

ὁ ἅπασαν ἂν τὴν G. vulg. ἅπα- — 
συμβαίνει. 

αἰτίας πολλῆς ἀδοξίας Ὁ. vulg. 5 
αἰτίους ἀδοξίας. σὰς ἐπανορθοῦν δύνῃ} Ηφς ε G. ad- 

4 βουλευσόμενον ἃ. vulg. συμ- didi. 
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τῶν πολιτῶν φύλακας αὐτῶν καβιστάντας, εἷς αἴσιχιόν 
ἐστιν ἐκείνους τελευτήσαντας περιιδὲν ἢ τὰς ἀσπίδας 

᾽ ἀποβαλεῖν. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκέϊνά σε λέληθεν, ἃ 

τε τῷ καταδουλώσασθαι τοὺς Ἕλληνας βουληθέντι καὶ 

Κύρῳ ' τῷ τῆς βασιλείας ἀμφισβητήσαντι συνέπεσεν ὁ 
μὲν γὰρ τηλικαύταις ἥτταις καὶ συμφοραῖς περιπεσών, Ὁ 

ἡλίκας οὐδεὶς " οἶδεν ἄλλοις γενομένας, διὰ τὸ περιποίιῆ- 

σαι τὴν αὐτοῦ "ψυχὴν τήν τε βασιλείαν κατέσχε καὶ 

τοῖς παισὶ τοὺς Ῥ᾿αὑτοῦ παρέδωκε καὶ τὴν ᾿Ασίαν οὕτω 
διῴώκησεν ὥστε μηδὲν ἧττον αὐτὴν εἶναι: " φοβερὰν τοῖς 

8 Ἕλλησιν ἢ πρότερον" Κῦρος δὲ νικήσας ἅπασαν τὴν βα- 

σιλέως δύναμιν καὶ κρατήσας τῶν πραγμάτων " διὰ τὴν 
αὑτοῦ προπέτειαν οὐ μόνον "ἑαυτὸν ἀπεστέρησε τηλικαύ- 

της δυναστείας, ἀλλὰ καὶ τοὺς “συνακολουθβήσαντας εἰς ς 

τὰς ἐσχάτας συμφορὰς κατέστησεν. Ἔχοιμι δ᾽ ἂν 

παμπληθέϊς εἰπεῖν, ὃ μεγάλων στρατοπέδων ἡγεμόνες 
᾿ ψενόμενοι διὰ τὸ προδιαφθαρήνωαι πολλὰς μυριάδας αὖὐ- 

τοὺς συνωπώλεσαν. 

9 ὯΩν ἐνθυμούμενον χρὴ μὴ τιμῶν τὴν ἀνδρίαν τὴν μετ᾽ 

δ ἀνοίας ἀλογίστου καὶ φιλοτιμίας ἀκαίρου γιγνομένην, 
μηδὲ πολλῶν " κινδύνων ἰδίων ὑπαρχόντων ταῖς μοναρ- 

χίαις ἑτέρους ἀδόξους καὶ στρατιωτικοὺς αὑτῷ προσεξευ- ἃ 
ρβίσκειν, μηδ᾽ ἁμιλλᾶσθαι τοῖς ἢ βίου δυστυχοῦς. ἀπαλ- 
λαγήνωι βουλομένοις ἢ μισθοφορᾶς ἕνεκω μείζονος εἰκῆ 

ἱ τῷ τῆς α. vulg. τῆς. ἃ διὰ] εἰ μὴ διὰ G. 
ἃ οἶδεν ἄλλοις} οὐδὲν ἄλλαις G. Ὁ ἑαυτὸν α. vulg. αὑτόν. 

ἄλλοις οἷδε Coraës: vulg. ἄλλος ς. συνακολουθήσαντας G. vulg. 
εἶδε. συνακολουθοῦντας. 

χ ψυχὴν τὴν τε G. οεἴοτ! ψυχὴν 4 ἀνοίας ἀλογίστου καὶ 6. vulg. 
καὶ τήν τε. ἀνοίας καί. 

Υ αὑτοῦ G. vulg. ἑαυτοῦ. e κινδύνων ἰδίων ὑπαρχόντων G. 
2. φοβερὰν τοῖς Ἕλλησιν ἢ Θ. vulg κινδύνων ὑπαρχόντων. 

vulg. φοβερὰν ἤ ; 
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τοχρὺς κινδύνους πρβαιρουμόνους, μηδ᾽ ἐπιθυμεῖν τοιαύτης 
δόξης ἡ ἧς πολλοὶ καὶ 'τῶν Ἑλλήνων — * 
τυγχάνουσιν, ἀλλὰ τῆς τηλικαύτης τὸ μέγεθος ἢ ἥν μόνος 

ἂν ἔσὺ τῶν γὺν ὄντων κτήσασθαι δυνηθείης" μηδ᾽ ἀγαπᾶν 

λίαν τὰς τοιαύτας ἀρετὰς ὧν "καὶ τοὺς φαύλοις μέτεστιν, 
τι ἀλλ᾽ ἐκείνας ὧν οὐδεὶς ἂν πονηρὸς κοινωνήσειεν᾽ μηδὲ ποι- e 

ἔσθαι πολέμους ἀδόξους καὶ χαλεπούς, ἐξὸν ἐντίμους 
καί "ῥαδίους, μηδὲ ἐξ ὧν τοὺς μὲν οἰκειοτάτους εἰς λύ- 
πᾶς καὶ φροντίδας καταστήσεις, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς ἐν ἐλ- 
πίσι ἱμεγάλαις ποιήσεις, δίας καὶ νῦν αὐτὸς παρέσχες" 

ιλἀλλὰ τῶν μὲν βαρβάρων, πρὸς οὺς νῦν πολεμεῖς, ἐπὶ 400 
τοσοῦτον " ἐξαρκέσει σοι κρατεῖν ὅσον ἐν ἀσφαλεία κατα- 
στήσαι ' τὴν σαυτοῦ χώραν, τὸν δὲ νῦν μέγαν προσαγο- 
ρευόμενον καταλύειν ἐπιχειρήσεις, ἵνα τὴν σαυτοῦ δόξαν 
μείζω ποιήσης καὶ τοὺς Ἕλλησιν " ὑποδείξης πρὸς ὃν χρὴ 
πολεμεῖν. 

13 Πρὸ πολλοῦ δ᾽ ἂν ἐποιησάμην ἐπιστεϊλαί σοι ταῦτα 
᾿ ρὸ τῆς στρατείας, ἵν, εἰ μὲν ἐπείσθης, μὴ τηλικούτῳ 

κινδύνῳ "περιέπέσες, εἰ δ᾽ “ ἠπίστησας, μὴ ἐγὼ συμβου- Ὁ 
λεύειν ἐδόκουν ταὐτὰ τοῖς ἤδη διὰ τὸ πάθος ὑπὸ πάντων 

ἐγνωσμένοις, ἀλλὼ τὸ συμβεβηκὸς ἐμαρτύρει τοὺς λό- 
γους ὀρθῶς ἔχειν τοὺς ὑπ᾽ ἐμοῦ περὶ αὐτῶν εἰρημένους. 

14 Πολλὰ δ᾽ ἔχων εἰπεῖν διὰ τὴν τοῦ πρώγματος φύσιν, 

παύσομαι λέγων" οἶμαι γὰρ καὶ σὲ καὶ τῶν ἑταίρων 
τοὺς σπουδαιοτάτους ῥαδίως, ὁπόσ᾽ ἂν βούλησθε, " προσ- 

ΩΝ Ἑλλήνων G. vulg. τῶν σαυτοῦ. 

888 ὃς ὃν α. ὦ ἐπι- ——— 
———— ὅδ: δ περιέπεσες G. ceterĩ περιπε- 
———— vulg. σεῖν. 

o ἠπίστησας G. ceteri ἠπείθησας. 
J — σοι] ἐξαρκέσοι G. Ρ προσθήσειν τοῖς εἰρημένοις ἃ. 
1 πὴν σαυτοῦ G. vulg. τήν τε νυΐξ. τοῖς εἰρημένοις προσθήσειν. 
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θήσειν τοὺς εἰρημένοις. πρὸς δὲ τούτοις φοβῶμαι τὴν 
ἀκαιρίαν" καὶ γὰρ νῦν κατὰ μικρὸν προϊὼν ἔλαθονς 
ἐμαυτὸν οὐκ εἰς ἐπιστολῆς συμμετρίαν ἀλλ᾽ εἰς λόγου 
μῆκος ἐξοκείλας. 

ις Οὐ μὴν ἀλλὰὼ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων, οὐ πά- 

ρωλειπτέον ἐστὶ "τά γε περὶ τῆς πόλεως, ἀλλὰ πειρά- 
τέον παρακφλίσιοι σε πρὸς τὴν οὐκειόνηται καὶ τὴν χρῆ- 

σιν αὐτῆς. οἶμαι γὰρ πολλοὺς εἶναι τοὺς ἀπαγγέλλον- 

τὰς καὶ λέγοντας οὐ μόνον τὰ δυσχερέστατα τῶν περὶ 

σοῦ παρ᾿ ἡμῖν εἰρημένων, ἀλλὼ καὶ παρ αὐτῶν ἵπροστι- 
τδθέντας" οἷς οὐκ εἰκὸς προσέχειν “σε τὸν νοῦν. καὶ γὰρ 

χὰν ἄτοπον ποιοίης, εἰ τὸν μὲν δῆμον τὸν ἡμέτερον ψψέγοις ἃ 
ὅτι ῥωδίως πείθεται τοὺς διωβάλλουσιν, αὐτὸς δὲ φαίνοιο 

πιστεύων τοῖς ) τὴν τέχνην ταύτην ἔχουσι, καὶ " μὴ γινώ- 

σκοις ὡς ὅσῳ περ ἂν τὴν πόλιν εὐαγωγοτέραν ὑπὸ τῶν 
τυχόντων οὖσαν " ἀποφαίνωσὶ, τοσούτῳ μᾶλλόν σοι συμ- 

᾿ φερόντως ἔχουσαν αὐτὴν ἐπιδεικνύουσιν. εἰ γὰρ οἱ μηδὲν 

ἀγαθὸν οἷοί τ᾽ ὄντες ποιῆσαι διαπρώττονται τόϊς λόγοις 

υὅ τι ἂν βουληθῶσιν, ἦ που σέ γε προσήκει τὸν πλέϊστ᾽ 6 

ἂν ἔργῳ δυνάμενον εὐεργετῆσαι: μηδενὸς “ ἀποτυχεϊν παρ 
τηἡμῶν. Ἡγοῦμαι δὲ δὲν πρὸς μὲν τοὺς πικρῶς τῆς 

“ πόλεως —* — ἐκείνους ἀντιτάττεσθαι ! 

τοὺς πάντα ὅτε ταῦτ᾽ εἶγωι λέγοντας, καὶ τοὺς μήτεφιο, ̓  

μέϊζον μήτ᾽ ἔλαττον αὐτὴν ἠδικηκέναι φάσκοντας. ἐγὼ : 

4 ἀκαιρίαν G. vulg. ἀκρίβειαν. γινώσκεις 
τ τά γε] τὰ α. 8. ἀποφαίνωσιν G. vulg. ἀποφαί- 
— — vulg. καὶ νωνται- 

7 Ὁ ὅτ, ἂν G. vulg. ὦ ἄν. 
t —— προστεθέντας α. ς ἀποτυχεῖν G. ceteri τυχεῖν. 
5 σε} om. 6. d πόλεως ἡμῶν κατηγοροῦντας ἐ- 
x ἂν ἄτοπον G. vulg. ἄτοπον ἄν. κείνους ἀντιτάττεσθαι G. vulg. πό- 
Υ τὴν τέχνην] Malim abesse λεως κατηγοροῦντας ἐκείνους ἀντιτάτ- 

articulum. τειν. 
2 μὴ γιγνώσκοις G. plerique μὴν “τε ταῦτ᾽ G. vulg. γε ταύτης. 
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δ᾽ οὐδὲν ἂν εἴποιμι τοιοῦτον. αἰσχυνθείην γὰρ ἄν, εἰ ' τῶν 
ἄλλων μηδὲ τοὺς θεοὺς ἀναμαρτήτους εἶναι νομιζόντων 
αὐτὸς τολμῴην λέγειν ὡς οὐδὲν ἐ πώποθ᾽ ἡ πόλις ἡμῶν 

18 πεπλημμέληκεν. οὐ μὴν ἀλλ ᾿ ἐκεῖν ἔχω τιὸ αὐτῆς εἰ- 

πεῖν, ὅτι χρησιμωτέραν οὐκ ἂν εὕροις ταύτης οὔτε τοῖς 
Ἕλλησιν οὔτε " τὸς σοῖς πράγμασιν" ᾧ μάλιστα προσ- Ὁ 
ἐκτέον τὸν γοῦν ἐστίν. οὐ μόνον γὰρ ἂν συνωγωνιζομένη 
γίγνοιτ᾽ ἂν αἰτία σοι πολλῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ φιλι- 

i9 κῶς ἔχειν ' δοκοῦσα μόνον" τούς τε γὰρ ὑπὸ "σοὶ γὺν 
ὄντως ῥῶον ἂν κατέχοις, εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν ἀποστροφήν, 
τῶν τε βαρβάρων οὺς βουληθείης θᾶττον ἂν καταστρέ- 

ἑ ψαιο. καΐτοι πῶς οὐ χρὴ προθύμως ὀρέγεσθαι τῆς τοι- 
αὕτης εὐνοίας, δὲ ᾿ὴν οὐ μόνον τὴν ὑπάρχουσαν "ἀρχὴν 
ἀσφαλῶς καθέξεις, ἀλλὰ καὶ πολλὴν ἑτέραν ἀκινδύνως 

20 προσκτήσει ; θαυμάζω δ᾽ ὅσοι τῶν τὰς δυνάμεις ε ἐχόντων 

τὼ μὲν τῶν ξενιτευομένων στρατόπεδα μισθοῦνται καὶ χρή- 
μάτω πολλὼ " δαπανῶσι, συνειδότες ὅτι πλείους ἡδίκηκε 
τῶν πιστευσάντων αὐτὸὶς ἢ σέσωκε, τὴν δὲ πόλιν τὴν τη- 

λικαύτην δύναμιν κεκτημένην μὴ πειρῶνται θεραπεύειν, ἣ 
καὶ “ μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων καὶ "σύμπασαν τὴν Ἕλ- 

41 λάδα πολλάκις ἤδη σέσωκεν. ᾿Ενθυμοὺ δ᾽ ὅτε πολλοῖς ἃ 
καλῶς βεβουλεῦσθαι δοκεῖς, ὅτι δικαίως κέχρησαι Θετ- 
ταλοὶς καὶ συμφερόντως ἐκείνοις, ἀνδρώσιν οὐκ εὐμετα- 
χειρίστοις, ἀλλὰ μεγαλοψύχοις καὶ στάσεως μεστοῖς. 

ἴ τῶν ἄλλων G. vulg. τῶν μὲν Κ σοὶ γῦν G. ceteri σοι; συνόντας 
Ἃ ΨνΕ] σοῦ νῦν ὄντας. 

ὅ πώποθ' ἡ πόλις ἡμῶν πεπλημμέ- 1 ἣν Ε΄. vulg. ἧς 
ληκεν G. vulg. πώποτε πεπλημμε- ὃ. ἀρχὴν G. vulg. ἰσχύν. 
λήκαμεν. Ὁ δαπανῶσι, G. vulg. δαπανῶν- 

ἈΝ τρὶς σοῖς πράγμασιν G. vulg. —8* 
— μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων G. 

ἱ δοκοῦσα μόνον . vuls. μόνον ———— 
δοκοῦσα. Ρ σύμπασαν G. vulg. ξύμπασαν. 
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χρὴ τοίνυν καὶ περὶ ἡμᾶς πειρᾶσθαι “ γίγνεσθαί σε τοιοῦ- 
τον, ἐπιστάμενον ὅτι τὴν μὲν χώραν Θετταλοί, τὴν δὲ δύ- 

γώμιν ἡμέϊς ὁμορόν σοι τυγχάνομεν ἔχοντες" ἣν ἐκ παντὸς 
χατρόπου ζήτει " προσαγωγέσθωι. πολὺ γὰρ κάλλιόν ἐστιε΄ 

τὰς εὐνοίας τὰς τῶν πόλεων αἱρεῖν ἢ τὰ τείχη. τὰ μὲν 

᾽γὰρ τοιαῦτα τῶν ἔργων οὐ μόνον ἔχει φθόνον, ἀλλὰ καὶ 
τῶν τοιούτων τὴν αἰτίαν τόϊς στρατοπέδοις ἀνατιθβέασιν᾽ 

ἣν δὲ τὰς οἰκειότητας καὶ τὰς εὐνοίας κτήσασθαι δυνηθῇς, 

ὥπαντες τὴν σὴν διάνοιαν ᾿ ἐπαινέσονται. 
43 Δικαίως δ᾽ ἄν μοι "πιστεύοις οἷς εἴρηκα περὶ τῆς πό- 

λεως᾽ φανήσομαι γὰρ οὔτε κολακεύειν αὐτὴν ἐν τὸς λό- 411 

γοῖς εἰθισμένος, ἀλλὰ πλέστω πάντων ἐπιτετιμηκώς, 

οὔτ᾽ "εὖ παρὰ τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς εἰκῆ δοκιμάζουσι 
φερόμενος, ἀλλ᾽ ὠγνοούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ φθονούμενος 

λφῶὥσπερ σύ. πλὴν " τοσοῦτον διαφέρομεν, ὅτι πρὸς σὲ μὲν 
διὰ τὴν δύναμιν καὶ " τὴν εὐδαιμονίαν οὕτως ἔχουσι, πρὸς 

γδ᾽ ἐμέ, διότι προσποιοῦμαι τὸ βέλτιον αὐτῶν φρονεῖν, 
καὶ πλείους ὁρῶσιν " ἐμοὶ διαλέγεσθαι βουλομένους ἢ 

σφίσιν αὐτόϊς. " ἡβουλόμην δ᾽ ἂν ἡμῶν “ ὁμοίως ῥάδιον 

εἶναι τὴν δόξαν, ἣν ἔχομεν παρ αὐτόϊς, διαφεύγειν. νῦ 

δὲ σὺ μὲν οὐ χαλεπῶς, “ ἢν βουληθῇς, αὐτὴν διαλύσεις, 
ἐμοὶ δὲ ἀνώγκη καὶ διὼ τὸ γῆρας καὶ δὲ ἄλλα πολλὰ 
στέργειν τοὶς — 

25 “Οὐκ οἶδ᾽ ὁ τι πλείω δεῖ λέγειν, πλὴν τοσοῦτον, ὅτι 

4 γίγνεσϑαί σε τοιοῦτον G. vulg. x τρσοῦτον ἃ. rulg. τοῦτο, 
γίγνεσθαι τοιοῦτον. ᾿ Υ τὴν δύναμιν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν 

τ ———— G. vulg. προσ- G. vulg. τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν 
ἄγεσθαι Ἢ 

3 γὰρ τοιαῦτα τῶν ἔργων οὐ G. Ζ δ᾽ ἐμὲ 6. vulg. ἐμὲ δέ. 
vulg. γὰρ 5. ἐμοὶ G. vulg. μοι. 

t —— G. vulg. ἐπαινέ- Ὁ ἡβουλόμην G. ceteri ἐβουλόμην. 
σουσι. ς ὁμοίως G. — * ὁμογνωμόνως. 

ἃ ᾳιστεύοις] πιστεύσοις ΟΕ. ἃ ἢν Ὁ. vulg. ἄν. 
ν εὖ G. ceteri αὖ. e Οὐκ G. vulg. ὥστ᾽ οὐκ 
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καλόν ἐστι τὴν βασιλείαν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν τὴν ὑπάρ- 

χουσαν ὑμῖν ᾿ παρακαταθέσθαι τῇ τῶν Ἑλλήνων εὐνοία. 

—* 

ΦΙΛΙΠΠΩΙΙ. 

Ero διελέχθην μὲν καὶ πρὸς ᾿Αντίπατρον περί τε τῶν 
τῇ. πόλει " καὶ τῶν σοὶ συμφερόντων ἐξαρκούντως, ὡς 
ἐμαυτὸν ἔπειθον, ' Ἰβουλήθην δὲ καὶ πρὸς σε ἐ γράψαι περὶ 

ὧν μοι δοκεῖ πρακτέον εἶγαι μετὰ τὴν εἰρήνην, παραπλή- 

σια τοῖς ἐν τῷ λόγῳ γεγραμμένοις, πολὺ δ᾽ ἐκείνων συν- 

τομώτ ἐρ. 
4 Κατ ἐκεῖνον * γὰρ τὸν χρόνον —— ὡς χρὴ 
διαλλάξαντά σε " τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν καὶ τὴν Λακε- 
δαιμονίων καὶ τὴν Θηβαίων καὶ τὴν ᾿Αργείων, εἰς ὁμό- 
γϑιαν καταστῆσαι τοὺς. Ἕλληνας, ἡγούμενος, ἐὰν τὰς 

ἱ προεστώσας πόλεις πείσης οὕτω φρονεῖν, ταχέως καὶ 

3τὼς ἄλλας. ἐπακολουθήσειν. τότε μὲν οὖν ἄλλος ἦν και- 
ρός" νῦν δὲ συμβέβηκε μηκέτι δεῖν πείθειν. διὰ γὰρ τὸν 412 
ἀγῶνα τὸν γεγενημένον ἠνωγκασμένοι πάντες εἰσὶν εὖ 
φρονεῖν, καὶ τούτων ἐπιθυμεῖν ὧν " ὑπονοοῦσ, σε βούλε- 

ἴ παρακαταθέσθαι τῇ τῶν Ἑλλή- G. ceteri ἐβουλήθην δὲ γράψαι καὶ 
— ——— παρακατατίθε- πρὸς σέ. 
σθαι τῇ τῶν «Ἑλλήνων εὐδαιμονίᾳ Κ τὴν πόλιν α΄. vulg. τήν τε 
καὶ εὐνοίᾳ. πόλιν 

Ἔ ΦΙΛΙΠΠΩῚ 8. νὰν. ᾿σιρά- ἱ προεστώσας G. νυΐχ. προεχού- 

— καὶ τῶν σὼ συμφερώτων 6. ἢ ὑπονοοῦσί Coraës: ἐπινοοῦσι 
τοῖς. συμφερόντων καὶ σοί. cod. Matth. ὑπονοούμην G. cete- 

ἱ ἠβουλήθην δὲ καὶ πρὸς σὲ γράψαι τὶ ἐπενοούμην. 
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σθαι πράττειν, καὶ λέγειν ὡς δέϊ παυσαμένους τῆς μα- 
γίας καὶ τῆς πλεονεξίας, ἢ ἣν ἐποιοῦντο * ἀλλήλους, 

4εἰς τὴν ᾿Ασίαν τὸν πόλεμον ἐξενεγκεῖν. " καὶ πολλοὶ 
5 πυνθάνονται παρ᾽ ἐμῶ, πότερον ἐγώ σοι παρήνεσα ὃ ποι- 

εσθαι: τὴν στρατείαν "τὴν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, ἢ σοῦ» 

διανοηθέντος συνεΐπον᾽ ἐγὼ δ᾽ οὐκ εἰδέναι μέν φημι τὸ 
σαφές (οὐ γὰρ συγγεγενήσθαί σοι πρότερον), οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ οἴεσθαι σὲ μὲν ἐγνωκέναι περὶ τούτων, ἐμὲ δὲ συνει- 

5 ρηκένωι ταῖς "σαῖς ἐπιθυμίαις. ταῦτα δ᾽ ἀκούοντες ἐδέ- 

οντό μου "᾽ πάντες παρακελεύεσθαί σοι καὶ προτρέπειν 

ἐπὶ τῶν αὐτῶν τούτων μένειν, ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν γενομένων 
οὔτε καλλιόνων ἔργων οὔτε ὠφελιμωτέρων τοῖς Ἕλλησιν ε 
οὔτ᾽ ἐν — πραχβησομένων. 

6 Ἐἰ μὲν οὖν εἶχον τὴν αὐτὴν δύναμειν ἥνπερ πρότερον, 
καὶ μὴ παντάπασιν ἥν ἀπειρηκώς, οὐκ ἂν δὲ ἐπιστολῆς 
διελεγόμην, ἀλλὰ t παρὼν αὐτὸς παρώξυνον ἄν σε καὶ 

παρεκάλουν ἐπὶ τὰς πράξεις ταύτας. νῦν δ᾽ ὡς. δύναμαι 
παρακελεύομαί σοι μὴ. καταμελήσαι τούτων, πρὶν ἂν 

γτέλος ἐπιθὴς αὐτοῖς. " ἔστι δὲ πρὸς μὲν ἄλλο τι τῶν 
ἡ δεόντων ἀπλήστως ἔχειν οὐ καλὸν (αἱ γὰρ μετριότητες ἃ 
παρὼ τοις πολλοῖς εὐδοκιμοῦσι), δόξης δὲ μεγάλης καὶ 

καλῆς ἐπιθυμεῖν καὶ μηδέποτ᾽ ἐμπίπλασθαι προσήκει 

τοῖς πολὺ τῶν ἄλλων διενεγκοῦσιν" ὅπερ σοὶ συμβέβη- 
8 κεν. ἡγοῦ δὲ τόθ᾽ ἕξειν ἡ ἀνυπέρβλητον αὐτὴν καὶ τῶν σοὶ 

πεπραγμένων ἀξίαν, ὅταν τοὺς μὲν βαρβάρους ἀναγκά- 

τ καὶ πολλοὶ G. vulg. πρὸς, δὲ — πάντες) Accessit e G. 
τούτοις κἀκεῖνο πολλοί. ᾿ παρὼν αὐτὸς α. νυΐρ. παρὼν γῦν 

9 πυνθάνονται παρ᾽ ἐμοῦ G. vulg. αὐτός. 
παρ᾽ ἐμοῦ πυνθάνονται. ἃ ἔστι] ἔσται α. μὶ 

Ρ φοιεῖσθαι ἃ. vulg. ποιῆσαι. Χ δεόντων G. vulg. ὄντων. : 
4 τὴν ἐπὶ G. vulg. om. articu- Υ ἀνυπέ -αὐτὴν G. vulg. 

lum. αὐτὴν ἀνυπέρβλητον. - 

τ σαῖς) om. G. 
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σῆς εἱλωτεύειν τόϊςς Ἕλλησι, πλὴν τῶν σοὶ "συναγωνισα- 

μένων, τὸν δὲ βασιλέα τὸν νῦν μέγαν προσαγορευόμενον 
ο ποιήσῃς τοῦτο πράττειν “ ὅ τι ἂν σὺ προστάττῃ. ταῦτα ε 

δὲ κατεργάσασθαι πολὺ ῥῶόν ἐστιν ἐκ τῶν νῦν —* 
" προελθεῖν ἐπὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν δόξαν, ἣν νῦν ἔχεις, “ ἐκ 

τοῦσται λοιπὸν ἔτ; πλὴν. θεὲν γενέσθαι. Χάριν δ᾽ ἔχω τῷᾳ15 
γήρω ταύτην μόνην, ὅτι προήγαγεν εἰς τοῦτό μου τὸν βίον, 
ὥσθ᾽ ἃ νέος ὧν διενοούμην καὶ γράφειν ἐπεχείρουν ἔν τε 
τῷ πανηγυρικῷ λόγῳ καὶ τῷ πρὸς σὲ πεμφθώντι, “ ταῦ- 
τῷ γὺν τὰ μὲν ἤδη γιγνόμενα διὰ τῶν σῶν ἐφορῶ πρά- 
ξεων, τὰ δ᾽ ἐλπίζω γενήσεσθαι. 

—————— — — — — — — 

Δ. 

ἋΑΝΤΙΠΑΤΡΩΙ. 

Ἐγω, καίπερ ' κινδύνου παρ᾽ ἡμῖν ὄντος εἰς Μακεδονίαν 
πέμπειν ἐπιστολήν, οὐ μόνον νῦν ὅτε πολεμοῦμεν πρὸς 
ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰρήνης οὔσης, ὅμως γράψαι πρὸς 

σὲ ὃ προειλόμην περὶ Διοδότου, δίκαιον εἶναι; νομίζων 

— μὲν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τοὺς ἐμαυτῷ πεπλη- 
σιωκότας καὶ γεγενημένους ἀξίους ἡμῶν, οὐχ ἥκιστα δὲ 

ρύνωλκο καὶ μόνῳ tuli omnes rec. cum Matth. εἰ 
ἀγωνιζομένων. Ambrosiano Maii p. 133 : πρὸς 
" ἀν βυνᾷρ. ὃ. ἀντίπατρον margo G. ἀσήμως περὶ 
Ὁ φῤρελθεῖν} προσελθεῖν α. διοδότου G. D. vulg. Ἰσοκράτης Φ᾽- 

“ ἐκ τῆς G. νυ]ρ. παρὰ τῆς. λίππῳ χαίρειν. ῖ 
ἃ ταῦτα νῦν τὰ μὲν ἤδη G. vulg. ἢ κινδύνου G. vulg. ἐπικινδύνου. 

τούτων ἤδη τὰ μὲν νῦν. 8. προειλόμην G. vulg. εἱλόμην. 
e ἈΝΤΙΠΆΤΡΩΙ D. cujus ti- 

Υ01». 11, 4 
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τοῦτον καὶ διὼ τὴν εὔνοιαν τὴν εἰς ἡμᾶς καὶ " διὰ τὴν 
χἄλλην ἐπιείκειαν. μάλιστα μὲν οὖν ἐβουλόμην ἂν αὐτὸν 

συσταθηναΐ σοι δὲ ἡμῶν' ἐπειδὴ δὲ δὲ ἑτέρων ἐντετύχηκέ 
7 ᾽ ΄ [ον 4. δὰ — — — 

σοι, λοιπόν ἐστί μοι μαρτυρήσαι περὶ αὐτου καὶ βεβαιῶ- 
σαι τὴν γεγενημένην αὐτῷ πρὸς σὲ γνῶσιν. ἐμοὶ γὰρ 
πολλῶν καὶ παντοδαπῶν ᾿ συγγεγενημένων ἀνδρῶν, καὶ 

3 δόξως ἐνίων μεγάλας ἐχόντων, τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντὼν 
ε ΄ κ Ν᾿ — Ν 7 ε δὲ δ ΩΝ δ 

οἱ μὲν τινὲς “σέρι αὑτὸν τὸν λόγον, οἱ δὲ περὶ τὸ διανοη-- 

βῆναι καὶ πρᾶξα; δεινοὶ γεγόνασιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τοῦ 
7 ω Ν 7 Ν » 4 * ΄ 

βίου σώφρονες καὶ χαρίεντες, πρὸς δὲ τὰς ς χρή- 
Ν Ἦ, ᾽ “ 7 Ἢ 7 σεις καὶ διωγωγὰς ἀφυέϊς παντάπασιν᾽ οὗτος δ᾽ οὕτως 

εὐάρμοστον τὴν φύσιν ἔσχεν, ὥστ᾽ ἐν ἅπασι τόϊς εἰρημεέ. 
7, J Ν “Ψ 9 ᾽ ᾿ ἂν. ὦ F 

4νοις τελειότωτος εἰνώι!. καὶ τῶυτ οὐκ ὧν ετόλμων λε- 

γειν, εἰ μὴ τὴν ἀκριβεστάτην πέϊραν αὐτός τ᾽ εἶχον αὐτοῦ 
— J Ν J ΝΕ ͵΄, 

καὶ σὲ λήψεσθαι προσεδόκων, τώ μὲν αὐτὸν χρώμενον 
» "»" R* Ἁ ν * »" "“ * — Ζ ᾽ »" 

αὐτῳ, τῷ δὲ καὶ παάρῶ τῶν ὥλλων τῶν ἐμπείρων αὑτοῦ 414 
7 “ 93 ὦ ⸗ ε 7 ᾽ Ν ας πυνθανόμενον. ὧν οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν, εἰ μὴ 

λίαν εἴη φθονερός, καὶ εἰπεῖν καὶ βουλεύσασθαι οὐδενὸς 

ἧττον αὐτὸν δύνασθαι, καὶ δικαιότατον καὶ σωφρονέστα- 
τον εἶναι καὶ χρημάτων ἐγκρατέστατον, ἔτι δὲ 'συνήμε- 
ρεῦσαι καὶ συμβιῶναι ἁπάντων ἥδιστον καὶ λιγυρώτατον, 
πρὸς δὲ τούτοις πλείστην ἔχειν παῤῥησίαν, οὐχ, ἣν οὐ 

προσῆκεν, ἀλλὰ τὴν εἰκότως ἂν μέγιστον γιγνομένην ση- 

6 μέϊον τῆς εὐνοίας τῆς πρὸς τοὺς φίλους ἣν τῶν δυναστῶν Ὁ 
ε Ν᾿ Ψν . Ν᾿ ἊΨ Ἂν, ἊΨ “«Ψ- κα * οἱ μὲν ἀξιόχρεων τὸν ὄγκον τὸν τῆς ψυχῆς ἔχοντεξ τιμῶ- 

« 7 : ἢ ε » » ν᾽ ΄ςἾ 7 

σιν ὡς χρησίμην οὔσων, οἱ δ ἀσθενέστεροι τὰς φύσεις 
“ * Ἂς ΤΆ, ε ὕ » * 
ὄντες ἢ κατὼ τὰς ὑπαρχούσας ἐξουσίας δυσχεραίνουσιν, 

ὡς ὧν οὐ προαιρουνταί τι ποιεῖν βιαζομένην αὐτούς, οὐκ 

δ᾽ διὰ «τὴν ἄλλην G. vulg. om. Κ περὶ αὐτὸν τὸν G. vulg. περὶ 
præpositionem. τόν. ᾿ 

. Ἶ συγγεγενημένων G. vulg. συγ- 1 συγημερεῦσαι καὶ συμβιῶναι G. 
γενομένων. vulg. καὶ σύμβιον. 

11— 
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εἰδότες ὡς οἱ μάλιστα περὶ τοῦ συμφέροντος ἀντιλέγειν : 
τολμῶντες, οὗτοι πλείστην ἐξουσίαν αὐτόϊς τοῦ πράττειν ᾿ 

7 ἃ βούλονται π’ (ζουσιν. εἰκὸς " γὰρ διὰ μὲν τοὺς ο 

ἀεὶ πρὸς ἡδονὴν λέγειν προαιρουμένους οὐχ, ὅπως τὰς μο- 
ψαρχίας δύνασθαι " διαμεῖναι, αἱ πολλοὺς τοὺς ἀναγκαίους 

ο ἐφέλκονται κινδύνους, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς πολιτείας, αἱ μετὰ 
πλείονος ἀσφαλείας εἰσί, ο διὰ δὲ τοὺς ἐπὶ τῷ βελτίστῳ 

παῤῥησιαϊζομένους πολλὰ ᾿ σώζεσθαι καὶ τῶν ἐπιδύξων 
8 διαφθαρήσεσθαι πραγμάτων. ὧν ἕνεκα ᾿ προσῆκε μὲν 
παρὰ πᾶσι τοῖς μονάρχοις πλέον φέρεσθαι τοὺς τὴν ἀλή- 
θειαν ἀποφαινομένους τῶν ἅπαντα μὲν πρὸς χάριν, μηδὲν ἃ 
δὲ" χάριτος, ἄξων λεγόντων᾽ "συμβαίνει δ᾽ ἔλαττον ἔχειν 
αὐτοὺς παρ᾽ ἐνίοις αὐτῶν. ὃ καὶ Διοδότῳ παθεῖν συνέ- 

οπέσε παρά τισι τῶν ᾿ἱ περὶ τὴν ᾿Ασίαν δυναστῶν, " ἐἷς 

πολλὼ χρήσιμος γενόμενος οὐ μόνον τῷ συμβουλεύειν 
ἀλλὼ καὶ τῷ πράττειν καὶ κινδυνεύειν, διὼ τὸ παῤῥησιά- 

ζεσθαι πρὸς αὐτοὺς περὶ ὧν ἐκείνοις συνέφερε, καὶ τῶν ς 
οἴκοι τιμῶν " ἀπεστέρηται καὶ πολλῶν ἄλλων ἐλπίδων, 
καὶ μεῖζον ἴσχυσαν αἱ τῶν " τυχόντων ἀνθρώπων κολα- 

το κέναι τῶν εὐεργεσιῶν τῶν τούτου. “ διὸ δὴ καὶ πρὸς ὑμᾶς 
ἀεὶ προσιέναι διανοούμενος ὀκνηρῶς εἶχεν, οὐχ, ὡς ἅπαν- 
τὰς ὁμοίους εἶναι νομίζων τοὺς ὑπὲρ αὐτὸν ὄντας, ἀλλὼ ας 
διὰ τὰς "πρὸς ἐκείνους γεγενημένας δυσχερείας καὶ 

ΩΝ γὰρ διὰ μὲν G. νυϊρ. μὲν γὰρ ἰ περὶ τὴν ᾿Ασίαν δυναστῶν G. 
vulg. κατὰ τὴν ᾿Ασίαν δυναστευόν- 

ιν διαμεῖναι α. ceteri ποιεῖν δια- των. 

μένειν vel ποιεῖν δυνάμεις. ἃ οἷς πολλὰ] οἷς περὶ πολλὰ G. 
ο διὰ δὲ G. vulg. δεῖ δέ. vulg. οἷς πολλὰ μέν. 
Ρ σώζεσθαι Εἰ. vulg. σώζειν δύ- Χ ἀπεστέρηται G. vulg. ἀπεστε- 

νασθαι. ήθη. ᾿ ; 
4 προσῆκε G. vulg. προσήκει. —— 
τ χάριτος ἄξιον G. vulg. ἄξειν δ διὸ G. vulg. δὲ ἅ. 

χάριτος. 8. πρὸς ἐκείνους G. vulg. παϑ' 
5 συμβαίνει G. vulg. συνέβη. ἐκείνων. 

Ω42 
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1 πρὸς τὰς * ὑμῶν ἐλπίδας " ἀθυμότερος. ἦν, πάρα- 
φγλήσιον, “ὡς ἐμοὶ δοκέει, πεπονθὼς τῶν πεπλευκότων 

οπισίν, οἱ “ τὸ πρῶτον ὅταν χρήσωνται χειμῶσιν, οὐκέτι. 

θαῤῥοῦντες εἰσίβαίνουσιν εἰς “θάλατταν, καΐπερ εἰδότες 
ὅτι καὶ καλοῦ πλοῦ πολλάκις ἐπιτύχέιν ἔστιν. οὐ μὴν 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συνέστηκέ σοι, καλῶς ' ποιεῖ. λογίζομαι γὰρ Ὁ 

—— ——— 
ξστοχαζόμενος, ἣν ἔχειν ὑπείληψναι παρὼ τόϊς ἔξωθεν 

τ ἀνθρώποις, ἔπειτα νομίζων οὐκ ἀγνοεῖν ὑμᾶς ὅτι, πάντων 
ἐστὶν ἥδιστον καὶ " λυσιτελέστατον πιστοὺς ἅμα καὶ 

χρησίμους — κτᾶσθαι ταῖς — * καὶ τοὺς 
τοιούτους εὖ ποιεῖν ὑπὲρ ὧν ἱ πολλοὶ καὶ τῶν ἄλλων " "ὑμῖν 

χάριν ἕξουσιν. ἅπαντες γὰρ οἱ χαρίεντες τοὺς τόϊς σπου- 
δαίοις τῶν ᾿ἀνδρῶν κωλῶς ὁμιλοῦντας ὁμοίως ἐπαινοῦσις, 

καὶ τιμῶσιν, ὥσπερ αὐτοὶ τῶν ὠφελειῶν ἀπολαύοντες. 

13. ᾿Αλλὰ γὰρ. Διόδοτον αὐτὸν εἶμαι " μάλιστά σε * 
τρέψασθαι πρὸς τὸ φροντίζειν " αὑτοῦ. ᾿συνέπειθον δὲ καὶ 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τῶν ὑμετέρων ἀντέχεσθαι πρωγμάτων, καὶ 
παραδόνθ᾽ ὑμῖν “ αὑτὸν — μαβητὴν εἰς — 
πειραθῆναι 4 προελθεῖν. ὁ δὲ ταῦτά μου λέγοντος ἐπίθυ- 
μεν μὲν ἔφασκε τῆς ὑμετέραν. φιλίας, * ἀλλὰ ἃ 
παρωπλήσιόν τι πεπονθέναι πρὸς “αὐτὴν καὶ πρὸς τοὺς 

Ὁ ἀθυμότερος G. vulg. οὐ προθυ- ἱ πολλοὶ] om. G. 

—* G. νυ]β. χάριν 
“5 ὃς ἐμοὶ G. vulg. ἔμοιγε. ὑμῖν 
4 τὸ πρῶτον G. vulg. πρῶτον. * ἀνδρῶν G. vulg. ἀνθρώπων 

ετὐε βάχατταν G. ceteri τὴν θά- — — σε Ὁ, ναΐψ! σε- μά: 
λασσαν. - λιστα. 
- ἴ ποιεῖ Matth. ποίεε 6. ceteri Ὁ αὑτοῦ G. vulg. ἑαυτοῦ. 
ποιεῖν. 9 αὑτὸν G. vulg. ἑαυτόν. : 

ὃ στοχαζόμενος ἃ. vulg. λογιζό- Ρ τοὔμπροσθε Ὁ. vulg. τοὔμπροσ- 

. ἢ λυσυτελέστατον πιστοὺς G. 66- 4 προελθεῖν G. vulg. προσελθεῖν. 
teri λυσιτελὲς τὸ πιστούς. 

. 
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14 στεφανίτας ἀγῶνας. " ἐκείνους τε γὰρ νικῶν μὲν ἂν βού- 
λεσθαι, καταβῆναι δ᾽ εἰς αὐτοὺς οὐκ ἂν τολμῆσαι διὰ 
τὸ μὴ μετασχηκώαι ῥώμης ἀξίας τῶν στεφάνων, τῶν τε 
παρ᾿ ὑμῶν τιμῶν εὔξασθαι μὲν ἂν τυχεῖν, " ἐφίξεσθαι δ᾽ 
αὐτῶν οὐ προσδοκῶν" τήν τε γὰρ ἀπειρίαν τὴν αὑτοῦ κα- 
τὠπεπλῆχθαι καὶ τὴν λαμπρότητα τὴν ὑμετέραν, ἔτι δὲς 
καὶ τὸ σωμάτιον οὐκ εὐκρινὲς ὄν, ἀλλ᾽ ἔχον ' ἅττα σίνη, 
νομίζειν ἐμποδιεῖν αὐτὸν " πρὸς πολλὼ τῶν πραγμάτων. 

15. Οὗτος μὲν οὖν, ὅ τι ἂν "αὐτῷ δοκὴ συμφέρειν, τοῦτο 

πράξει" σὺ δ᾽, ἐάν τε Υἦ περὶ ὑμᾶς, ἐάν θ᾽ ἡσυχίαν 
ἔχων ̓διατρίβι περὶ τούτους τοὺς τόπους, ἐπιμελοῦ καὶ 416 
τῶν ἄλλων μὲν ἁπάντων, ὧν "ἂν τυγχάνη δεόμενος, μά- 

λιστα δὲ τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς τούτου καὶ τῆς τῶ 

πατρὸς αὐτοῦ, νομίσας ὥσπερ παρακαταθήκην ἔχειν τοῦ- 
τον παρώ τε τοῦ γήρως — 

"τυγχάνοι προνοΐως, καὶ τῆς δόξης τῆς ᾿ ὑπαρχούσης, εἰ Ἵ 
τος ἄρα σατουδῆς. ἐστὶν ἀξία, καὴ τῆς εὐνοίως τῆς περὶ 

ταύμᾶς, ἣν ἔχων ἅπαντα τὸν χρόνον διατετέλεκα. καὶ μὴ; 

θαυμάσῃς. μή. εἰ —— γέγραφα τὴν ἐπιστολήν. 
μήτ᾽ εἴ τι περιεργότερον ὁ καὶ πρεσβυτικώτερον εἰρήκαμεν. 
ἐν αὐτῇ" πάντων γὰῤ τῶν ἄλλων ἀμελήσας ἑνὸς μόνου ᾿ 

ἐφρόντισα, τοῦ φανῆναι σπουδάζων ὑπὲρ ἀνδρῶν φίλων. 
καὶ προσφιλεστάτων μοι γεγενημένων. 

τ ἐκείνους τε γὰρ G. ceteri ἐκεί- αὐ ——— 

γοὺς γάρ. Nom 
5. ἐφίξεσθαι δ᾽ αὐτῶν G. ce- δ, —— — 

teri οὐκ ἐφίξεσθαι δ᾽ αὐτόν ἃ τυγχάνοι G. ceteri τυγχάνῃ 

modo seripta fuerint in G. εὐνοίας. 
Ἀ᾿ πρὸς πολλὰ G. vulg. πρὸ τὰ ὠ ἈἜἔδὲ καὶ πρεσβυτικώτερον G. νυΐρ. 

πολλά. ἢ πρεσβυτικώτερον. 
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E. 

AAEZEANAPQGI. 

— — 

IIPäPO τὸν πατέρα σου γράφων ἐπιστολὴν ἄτοπον μην 
ποιήσειν, εἰ περὶ τὸν αὐτὸν ὄντα σὲ τόπον ' ἐκείνῳ μήτε 
προσερῶ μήτε ἀσπάσομαι, μήτε γράψω ὅ τι τοιοῦτον, ὃ 
ποιήσει τοὺς " ἀναγνόντας μὴ νομίζειν ἤδη μὲ παραφρο- 
νεῖν διὰ τὸ γῆρας μηδὲ παντάπασι ληρεῖν, ἀλλ᾽ ἔτι τὸ 
καταλελειμμένον μου μέρος καὶ λοιπὸν ὃν οὐκ ἀνάξιον 

εἶναι τῆς δυνάμεως ἣν ἔσχον νεώτερος ὦν. 

2 ᾿Ακούω δέ σε πάντων λεγόντων, ὡς φιλάνθρωπος εἶ 
καὶ φιλαθήναιος καὶ φιλόσοφος, οὐκ " ἀφρόνως, ἀλλὰ 
νουνεχόντως. τῶν τε γὰρ πολιτῶν ἀποδέχεσθαί σε τῶν 
ἡμετέρων οὐ τοὺς ἠμεληκότας αὑτῶν καὶ πονηρῶν πρώ- 
γμάτων ἐπιθυμοῦντας, ἀλλ᾽ οἷς ' συνδιωτρίβων τε οὐκ ἂν 41 
λυπηθείης, συμβάλλων τε καὶ κοινωνῶν πρωγμάτων οὐ- 

δὲν ἂν βλαβείης οὐδ᾽ ἀδικηθείης, οΐοις. περ χρὴ πλησιά- 

8 ζειν τοὺς εὖ φρονοῦντας" τῶν τε φιλοσοφιῶν οὐκ ἀποδὸο-. 
κιμάζειν μὲν οὐδὲ τὴν περὶ τὰς ἔριδας, ἀλλὼ νομίζειν 

εἶναι πλεονεκτικὴν ἐν ταῖς ἰδίαις διωτριβαῖς, οὐ μὴν ἀρ- 

μόττειν οὔτε τοῖς τοῦ πλήθους προεστῶσιν οὔτε τοῖς τὰς 
᾿ μοναρχίας ἔχουσιν" "οὐ γὰρ "συμφέρειν οὐδὲ πρέπειν, 

Φ ΑΛΕΞΑΆΝΔΡΩΙ 6. vulg. Ἰσο- νως ποιῶν ἀλλά. 
κράτης ᾿Αλεξάνδρῳ χαίρειν. 1 συνδιατρίβων τε οὐκ G. vulg. 

. ἢ ἐκείνῳ μήτε] ἐκείνωι ὡῦῖτε G. συνδιωτρίβων οὐκ. 
- δ τῇ om. G. τῷ οὐ γὰρ] οὐδὲ γὰρ α. 

h ἀναγνόντας G. vulg. ἀγνοοῦν- — συμφέρειν οὐδὲ πρέπειν τοῖς μεῖ- 
τας. ζ0ν] συμφέρον οὐδὲ πρέπον ἐστὶ τοῖς 

ἱ μου G. vulg. μοι. . μᾶλλον G. 
Κ᾿ ἀφρόνως ἀλλὰ G. vulg. αφρό- 
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τοῖς μέϊζον τῶν ἄλλων φρονοῦσιν, οὔτ᾽ αὐτοῖς ἐρίζειν πρὸς Ὁ 
τοὺς συμπολιτευομένους οὔτε τὸς ἄλλοις ἐπιτρέπειν πρὸς 

5 .ΝἣΝῃ ᾿ ΄ 7 2* 7 “ * 
4 αὐτοὺς ἀντιλέγειν. ταύτην μὲν οὖν οὐκ ὠγώπον σὲ τῆν 

διατριβήν, προαιρεῖσθαι δὲ τὴν παιδείαν τὴν περὶ τοὺς 

λόγους, οἷς χρώμεθα, περὶ τὰς πράξεις τὰς προσπιπτού- 
σὰς καθ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν, καὶ μεθ᾽ ὧν βουλευόμεθα. 

5 περὶ τῶν κοινῶν. δὲ ἣν νῦν τε " δοξάζεις περὶ τῶν μελ- 
λόντων ἐπιεικῶς, ἢ τοῖς τ᾽ ἀρχομένοις προστάττειν οὐκοὸ 
ἀνοήτως, ἃ δὲ! ἃ πράττειν ἑκάστους, " ἐπιστήσει, περὶ δὲ 
τῶν κωλῶν καὶ δικαίων καὶ τῶν τούτοις ἐναντίων ὀρθῶς 

᾿ ν ἂν ὁ “ Ν — 232 κρίνειν, πρὸς δὲ τούτοις τιμᾶν καὶ κολάζειν, ὡς προσῆκόν 
— ἑκατέρους. σωφρονεὶς " οὖν γῦὺν ταῦτα μελετῶν" ᾿ἐλ- 

* * - J Ν — * ΄ « 

πίδας γάρ τῶ τὲ πατρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις παρέχεις, ὡς 

᾿ ἐὼν πρεσβύτερος γενόμενος ἐμμείνης τούτοις, τοσοῦτον 
προέξεις τῇ φρονήσει τῶν ἄλλων, ὅσον Ξε ὁ πατήρ σου. 

διενήνοχεν ἁ ἁπάντων. 

— — 

ς. 

ΧΤῸΙΣ ΤΑΣΟΝΟΣ ΠΑΙΣΙΝ. 

ἈΠΗΓΓΕΙΛΕ τίς * τῶν πρεσβευσάντων ὡς ὑμᾶς, 
ὅτ; καλέσαντες αὐτὸν ἄνευ τῶν ἄλλων γ ἐρωτήσαιτε, εἰ 

᾿ ὃ δοξάζεις G. vulg. δοκεῖς. ταῦτα. 
Ρ τοῖς τ᾽ ἀρχομένοις προστάττειν t ἐλπίδας α΄. vulg. ἐλπίϑα. 

οὐκ G. vulg. τοῖς ἀρχομένοις προσ΄- ἃ ἐὰν G. vulg. ἄν. 
τάττειν καὶ οὐκ, x ΤΟΙ͂Σ ΙΑΣΟΝΟΣ ΠΑΙΣΙΝ G. 

4 πράττειν G. vulg. ποιεῖν.  ἐὀὀὀνυὶρ. Ἰσοκράτης τοῖς ᾿Ιάσονος παισὶ 
τ ἐπιστήσει περὶ δὲ G. vulg. Ἄ — 

περί τε. Υ ἐρωτήσαιτε G. vulg. ἡρωτή- 
5 οὖν γῦν ταῦτα G. vulg. οὖν σατε. . 

944 
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"πεισθείγν ἂν ἀποδημῆσαι καὶ διατρῖψαι παῤ ὑμῖν. 418 

ἐγὼ δ᾽ ἕνεκα μὲν τῆς ᾿Ιάσονος καὶ " Πολυαλκοῦς ξενίας 

ἡδέως ἂν ἀφικοίμην ὡς ὑμᾶς " οἶμαι, γὰρ ἂν τὴν ὁμι- 
4 λίαν τὴν γενομένην ἅπασιν ἡμῖν συνενεγκέϊν᾽ ἀλλὰ γὰρ 

ἐμποδίζει με πολλά, μάλιστα μὲν τὸ μὴ δύνασθαι πλα- 
νῴσθαι καὶ τὸ μὴ πρέπειν ἐπιξενοῦσθα: τοῖς τηλικούτοις, 

“ἔπειθ᾽ ὅτι πάντες οἱ πυθόμενοι τὴν ἀποδημίαν δικαίως 
ἄν μου καταφρονήσειαν, εἰ προηρημένος τὸν ἄλλον “χρόνον Ὁ 
ἡσυχίαν ἄγειν ἐπὶ γήρως ἀποδημέϊν ἐπεχειροίην, ὅτ᾽ δ εἰκὸς 
ἦν, εἰ καὶ πρότερον " ἄλλοθί ποὺ διέτριβον, νῦν οἴκαδε 

3 σπεύδειν, οὕτως ὑπογυίου μοι τῆς τελευτῆς οὔσης. πρὸς 
δὲ τούτοις φοβοῦμαι καὶ τὴν πόλιν χρὴ γὰρ τἀληθῆ 
λέγειν. ὁρῶ γὰρ τὰς συμμαχίας τὰς πρὸς αὐτὴν γέγνο- 
μένας —* — εἰ δή τι συμβαίη καὶ πρὸς ο 
ὑμῶς ' τοιοῦτον, ὃ εἰ καὶ τὰς αἰτίας καὶ τοὺς κινδύνους 

4διαφυγν δυνηθείη, " ὃ χαλεπόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὖν αἰσχυν- 

θείην ἄν, εἴτε διὰ τὴν πόλιν δόξαιμί τισιν ἀμελέϊν ὑμῶν, 
εἶτε δ ὑμᾶς τῆς πόλεως ὀλιγωρεέϊν. μὴ κοινοῦ δὲ τοῦ 
συμφέροντος ὄντος, οὐκ οἶδ᾽ ᾿ὅπως ἂν ἀμφοτέροις ἀρέ- 

σκεῖν δυνηθείην. Αἱ μὲν οὖν αἰτίαι, δὶ ὡς οὐκ ἔξεστί 

μοι ποιεῖν ἃ βούλομαι, τοιαῦται συμβεβήκασιν. 

5 Οὐ μὴν : περὶ τῶν ἐμαυτοῦ μόνον ἐπιστείλας οἴομαι 
δὲν ἀμελήσαι τῶν ὑμετέρων, ἀλλ᾽ ἅπερ ἂν παρωγεγόμέ: 

γος πρὸς ὑμῶς διελέχθην, πειράσομαι καὶ νῦν περὶ τῶν ἃ 

2 πεισθείην ἄν ἀποδημῆσαι ἃ. Γ τοιοῦτον G. νυ]. τοιοῦτο. 
vulg. πεισθείην ἀποδημῆσαΐ τε. 8. εἰ καὶ ΕΑ. καὶ Μαΐί(ι, ceteri 

ἃ. Πολυαλκοῦς G. vulg. Πολυά- πῶς ἂν καί. 
κους. " δ---αοπἰσχυνθείην) om. pr. G. 

Ὁ οἶμαι G. vulg. οἶδα. iĩ ὅπως ἂν ἀμφοτέροις ἃ. vulg. 
ς ἔπειθ' G. vulg. ἔπειτα δ᾽. οἴῃ. ἄν. 
d εἰκὸς ἦν εἰ α΄, vulg. εἰκὸς εἰς k περὶ τῶν α. vulg. περί γε τῶν. 
ἢ — που ἃ. vulg. ἄλλοσέ ποι. ; 



p. 419. ὁ ὅσα ΐ : ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥ 601 

αὐτῶν τούτων ὕπως ἂν δύνωμαι διεξελθῶν. μηδὲν δ᾽ ὑπο- 

λάβητε τοιοῦτον, ὡς ἄρ᾽ ἐγὼ ταύτην ἔγραψα τὴν ἐπίστο- 
λὴν οὐχ, ἕνεκω τῆς ὑμετέρας ξενίας, ἀλλ᾽ ἐπίδειξιν ποιή- 

6 ξασθαι βουλόμενον: οὐ γὰρ εἰς τοῦθ᾽ ἥκω μανίας, ὥστ᾽ 

ἀγνοξϊν ὅτι κρείττω μὲν γράψαι, τῶν πρότερον διαδεδὸμέ- 
γῶν ᾿οὐκ ἂν ϑυναΐβην, τοσοῦτον τῆς ἀκμῆς ὑστερῶν, χείρω 
δ᾽ ἐξενεγκὼν πολὺ φαυλοτέραν ἂν λάβοιμι δόξαν τῆς ε΄. 

νῶν ἡμῖν ὑπαρχούσης. ἔπειτ᾽ εἴπερ ἐπιδείξει προσέϊχον 
τὸν νοῦν, ἀλλὼ μὴ πρὸς ὑμᾶς ἐσπούδαζον, οὐκ ἂν ταύτην 
ἐξ ἁπασῶν προειλόμην τὴν ὑπόθεσιν, περὶ " ἧς χαλεπόν 

ο΄ ἐστιν — τσηα σὴν φοκρρανοοϑφίνΣῶκν 
8 εὗρον καὶ μᾶλλον λόγον ἐχούσας. ἀλλὰ γὰῤ οὔτε πρό- 419 
τερον οὐδεπώποτ᾽ ἐφιλοτιμήθην ἐπὶ τούτοις, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑτέ- ἑτέ- 
ροις μᾶλλον Ἀ ἃ τοὺς πολλοὺς διαλέληθεν, οὔτε γὺν "ἔχων 
ταύτην τὴν διάνοιαν ἐ ἐπρωγματευσώμην᾽" ἀλλ᾽ ὑμᾶς μὲν 

Ρ ὁρῶν ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοις πράγμασιν ὄντας, αὐτὸς. 

——— 
9 ἡγοῦμαι συμβουλεύειν μὲν ἀκμὴν ἔχειν (αἱ γὼρ ἐμπει- 
ρίαι π' ᾿ τοὺς, τηλικούτους, καὶ "ποιοῦσι μᾶλλον" 
τῶν ἄλλων δύνασθαι καθορῶν τὸ βέλτιστον), εἰπεῖν δὲ 
περὶ τῶν προτεθέντων ἐπιχαρίτως καὶ μουσικῶς καὶ δὶα- 

πεκϑημδως οὐκ ἔτι τῆς ἡμετέρας ἡλικίας ἐστίν, ἀλλ᾽ 

ἀγαπῴην. ἂν εἰ μὴ παντάπασιν ἐκλελυμένως διαλεχθείην 

περὶ αὐτῶν. 

10 Μὴ "θαυμάζετε δ᾽, ἄν τι φαίνωμαι λέγων ὧν πρότε- 

"ἢ οὐκ G. νυὶρ. οὐδ᾽. 4 ἡγοῦμαι δὲ συμβουλεύειν G. 
πὶ ἧς χαλεπὸν G. — οὐ vulg. om. particulam. 

χαλεπόν. Τ᾿ ποιοῦσι G. vulg. δοκοῦσι. 
" ἃ] οι. α. 5 ἡλικίας ἐστίν G. νυῖρ. ἡλικίας 
ὁ ἔχων ταύτην Ὁ. vulg. ταύτην ** ἐστίν. 

ἔχων. ὑ θαυμάζετε G. ceteri θαυμά- 
Ῥ ὁρῶν ἐν] ἑώρων G. ζητε. 
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ρὸν ἀκηκόατε" "τῷ μὲν γὰρ ἴσως ἄκων ἂν ἐντύχροιμε, 
τὸ δὲ καὶ προειδώς, εἰ πρέπον " εἰς τὸν λόγον εἴη, ὕπροσ- 
λάβοιμι. καὶ γὰρ ἂν ἄτοπος εἴην, εἰ τοὺς ἄλλους ὁρῶνς 

τοῖς ἐμόὶς χρωμένους αὐτὸς μόνος ἀπεχοίμην ἡ τῶν ὑπ᾽ 
ἐμοῦ πρότερον εἰρημένων. τούτων δ᾽ ἕνεκω ταῦτα προεῖπον, 
ὅτι τὸ πρῶτον " ἐπιφερόμενον ἕν τῶν τεθρυλημένων ἐστίν. 

τι εἴθισμαι γὰρ λέγειν πρὸς τοὺς περὶ τὴν φιλοσοφίαν τὴν 
ἡμετέραν διατρίβοντας, ὅτι τοῦτο πρῶτον δέϊ σκέψασθαι, 

τί τῷ λόγῳ καὶ τόϊς " τοῦ λόγου μέρεσι διαπρακτέον 
ἐστίν ἐπειδὰν δὲ τοῦθ᾽ εὕρωμεν καὶ διωκριβωσώμεθα, ἃ 

ζητητέον εἶναί φημι τὰς ἰδέας, δὲ ὧν ταῦτ᾽ ἐξεργασθήσε- 

τται καὶ λήψεται τέλος ὅπερ ὑπεθέμεθα. καὶ ταῦτα 

“φράζω μὲν " ἐπὶ τῶν λόγων, ἔστι δὲ “ τοῦτο στοιχεῖον 

καὶ κατὰ τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ κατὰ τῶν ὑμετέρων 

πρωγμάτων. οὐδὲν γὰρ οἷόν τ᾽ ἐστὶ πραχβήνωι νουνεχόν-- 

τὼς, ᾿ἐὰν μὴ τοῦτο πρῶτον μετὼ πολλῆς προνοίας ὅ λο- 

γίσησθε καὶ βουλεύσησθε, πῶς χρὴ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ε 
ὑμῶν αὐτῶν προστήνωι καὶ τίνα βίον προελέσθαι: καὶ 

ποίας δόξης ὃ ὀριγνηθήνωι καὶ ποτέρως τῶν τιμῶν ' ἀγα- ὁ 
πῆσαι, τὰς παρ ἑκόντων γιγνομένας ἢ τὰς παρ᾿ ἀκόν- 

τῶν τῶν πολιτῶν ταῦτα δὲ διορισωμένους, τότ᾽ " ἤδη τὰς 

πράξεις τὰς καθ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν σκεπτέον, ὅπως 420 

ἃ χῷ---οἐγτύχοιμι G. vulg. τῶν, (τ ὁμεν. 
τύχοιμι. δὰ Ἵ 4 μα ἢ vulg. περί. 

Χ εἰς τὸν λόγον εἴη G. vulg. ἐστὶ e τοῦτο στοιχεῖον G. vulg. τοῦτο 
λέγειν. τὸ στοιχεῖον. 

Υ προσλάβοιμι] λάβοιμι G. { ἐὰν} ἄν G. 
2 τῶν ὑπ᾽ G. vulg. τῶν γ᾽ ὑπ᾽. Β λογίσησθε G. οοἴογ! λογιίῶσθε 
ἃ ἐπιφερόμενον----τεθρυλημένων Ε. h δρυγνηθῆναι α. vulg. ὀρεχθῆναι. 

vulg. ἐπιφαινόμενον----θρυλλουμένων. 
Ὁ χοῦ λόγου μέρεσι G. vulg. μέ- 

ρέσι τοῦ λό 
ς φράζω — φράζωμεν G. ce- 

πῆσα: πότερον τάς. 
κ᾿ ἤδη α. vulg. ἰδίᾳ. 
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ἰσυντενοῦσι πρὸς" τὰς ὑπ᾿ τὰς ἐξ ἀρχῆς ̓πγενομένας. 
13 καὶ τοῦτον μὲν τὸν τρόπον "ζυτοῦντες ὥσπερ σκοποῦ κει- 

μένου στοχάσεσθε “ τῇ ψυχῇ, καὶ μᾶλλον ἐπιτεύξεσθε 
τοῦ συμφέροντος" ἐὰν δὲ μηδεμίαν ποιήσησθε τοιαύτην 
ὑπόθεσιν, ἀλλὰ τὸ προσπίπτον ἐπιχειρήτε πράττειν, ἀνα- 
“γκαῖόν ἐστιν ὑμᾶς ταῖς διανοίαις πλανᾶσθαι καὶ πολ- 

λῶν διωμαρτάνειν πραγμάτων. 
14 Ἴσως " ἂν οὖν τις τῶν εἰκῆ ζῆν “ προηρημένων τοὺς ΤῊ 

τανύτουν λογισμοὺς διασύρειν ἐπιχειρήσειεν, τἀξιώσειε δ᾽ 
ἂν ἡδὴ με συμβουλεύειν περὶ τῶν προειρημένων. ἔστιν οὖν 
οὐκ ὀκνητέον — * αὐτῶν ἃ τυγχάνω γιγνώ- 

σκῶν. ἐμοὶ γὰρ "αἱρετώτερος ὁ βίος εἶναι δοκεῖ καὶ βελ-- 

τίων ὁ τῶν ἰδιωτευόντων ἢ ὁ τῶν ᾿ τυραννούντων, καὶ τὰς 
ἃ τιμὰς ἡδίους ἡγοῦμαι τὰς ἐν ταῖς πολιτείαις ἢ τὰς ἐν 
ταῖς μοναρχίαις. καὶ περὶ τούτων λέγειν ἐπιχειρήσω. 

το καίτοι με οὐ λέληθεν ὅτι πολλοὺς ἕξω τοὺς ἐναντιουμέ- ς 
νους, καὶ μάλιστα τοὺς περὶ ὑμᾶς ὄντας. οἶμαι γὰρ 
οὐχ, ἥκιστω τούτους ἐπὶ τὴν τυραννίδα παροξύνειν ὑμᾶς. 
σκοποῦσι γὰρ οὐ πανταχῇ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, 

1τ6" ἀλλὰ πολλὼ παραλογίζονται σφᾶς αὐτούς. τὰς μὲν 
γὰρ ἐξουσίας καὶ τὼ κέρδη καὶ τὰς ἡδονὰς ὁρῶσι, καὶ 
τούτων ἀπολαύσεσθαι προσδοκῶσι, τὰς δὲ "ἡ ταραχὰς καὶ 

τὰς συμφορὰς τὰς τοῖς ἄρχουσι συμπιπτούσας καὶ τοὺς ἃ 

1 συντενοῦσι, G. vulg. συντείνωσι. ἀσφαλέστερος βός. 
τὰ γενομένας G. νυ]ρ'. γιγνομένας. τ τυραννούντων G. vulg. τυραν- 
ἢ ζητοῦντες ὥσπερ G. vulg. ζη- νιώντων. 

τοῦντες καὶ φιλοσοφοῦντες ὥσπερ. α χιμὰς ἡδίους ἡγοῦμαι τὰς ἐν 
ὁ πῇ ψυχῇ καὶ μᾶλλον ἐπιτεύ- ταῖς πολιτείαις ἢ τὰς ἐν ταῖς μοναρ- 

ξεσθε} om. pr. G. χίαις. καὶ G. ceteri τιμὰς καί. 
Ρ ἂν οὖν G. vulg. οὖν ἄν. Χ ἀλλὰ πολλὰ παραλογίζονται 
4 απ ἔγνων G vulg. ἡρημένων. ὝΟα. νυ]ρ.. ἀλλὰ παραλογίζονται. 
—— G. vulg. ἀξιοίη. Υ̓ ταραχὰς καὶ τὰς G. vulg. τα- 
5 αἱρετώτερος ὁ βίος. G. vulg. ραχὰς καὶ τοὺς φόβους καὶ τάς. 



604 ΤΞΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ ἔριβτ, VII. 

φίλοις αὐτῶν οὐ θεωροῦσιν, ἀλλὰ πεπόνθασιν ὅπερ οἱ τόϊς 
αἰσχίστοις καὶ παρανομωτάτοις τῶν ἔργων ἐπιχειροῦντες, 

17 καὶ γὰρ ἐκέϊνοι τὰς μὲν πονηρίας τὰς τῶν πραγμάτων 
οὐκ ἀγνοοῦσιν, ἐλπίζουσι δ᾽, "ὅσον μὲν ὠγαθόν ἐστιν ἐν 
αὐτοῖς, τοῦτο μὲν ἐκλήψεσθαι, τὼ δὲ δεινὰ πάντα τὰ 
προσόντα τῷ πράγματι καὶ τὰ κακὰ διαφεύξεσθαι, καὶ, 
διοικήσειν τὰ περὶ "σφᾶς αὐτοὺς οὕτως ὥστε τῶν μὲν. 

18 κινδύνων εἶναι πόῤῥω, τῶν δ᾽ ὠφελειῶν ἐγγύς. τοὺς μὲνϑ 

οὖν ταύτην ἔχοντας τὴν διάνοιαν ζηλῶ τῆς ῥωθυμίως, αὐο: 

τὸς δ᾽ αἰσχυνθείην ἂν εἰ συμβουλεύων ἑτέροις, ἐκείνων ἄμε-. 

λήσας, τὸ ἐμαυτῷ συμφέρον ποιοίην, καὶ μὴ παντάσἀ:-- 
σιν ἔξω θεὶς ἐμαυτὸν " καὶ τῶν ὠφελειῶν καὶ τῶν ἄλλων421 
ἁπάντων τὰ βέλτιστα παραινοίην. ὡς οὖν ἐμόν: ταύτην: 

ἔχοντος τὴν γνώμην, οὕτως ἐμοὶ προσέχετε τὸν νοῦν. ἡ 

Ζ. ΤΆ 

“ΨΙΜΟΘΕΩΙ. 

ΠΠ{πρὶ μὲν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῶν πρὸς 

ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ ** 

πυνθανόμενος ᾿ πρῶτον μὲν ὅτι τῇ δυναστείω τῇ παρούσῃ: 

κάλλιον “ χρὴ τοῦ πατρὸς καὶ φρονιμώτερον, ἔπειθ᾽ ὅτι 

προωιρῆ δόξαν κωλὴν κτήσασθαι μᾶλλῶ ᾿ πλοῦτον μέ: 

4 γῶν συνωγαγεῖν. σημέϊον γὼρ οὐ μικρὸν ἐκφέρεις ἀρετῆς, 

ἢ ὅσον μὲν ἀγαθόν G. vulg. ὅσον “5 ἙΙΜΟΘΕΩ͂Ι α. νυϊρ: Ἰσοκρά- 

ἀγα τῆς Τιμοθέῳ χαίρειν. ᾿ δ 
ὁ σφᾶς αὐτοὺς οὕτως ὥστε τῶν ἃ πρᾶτον μὲν ὅτι ., νυὶρ. ὅτι 

μὲν κινδύνων εἶνας 6, vulg. σφᾶς — Ὁ" : 
κινδύνων I ὄντας. Ξ χρῇ 6. vulg. ἕν 

Ὁ καὶ τῶν ὠφελειῶν] om. pr. G. 
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ἀλλ᾽ ὡς δυνατὸν μόγιστεν, ταύτην ἔχων τὴν γνώμην ὥστ᾽ 
ἣν ἐμμιείνης το, περὶ σοῦ γὺν λεγομένοις, οὐκ ἀπορήσεις 
τῶν» δγκαροενσμιένων. τήν' τε φρόνησιν. τὴν σὴν καὶ πὴν 

83 ηρδφείρεσιν ταύτην. ἡγοῦμαι δὲ καὶ τὰ ᾿διηγγελμένα Ὁ 
περὶ τοῦ πατρός σου συμβάλλεσθαι μεγάλην πίστιν 
πρὸς τὸ δοκεῖν εὖ φρονεῖν σε καὶ διαφέρειν τῶν ἄλλων. 
εἰἄβασι. γὰρ εἰ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων οὐχ οὕτως ἐπα!- 

ς νεῖν καὶ τιμῶν τοὺς ἐκ τῶν πατέρων τῶν εὐδοκιμούντων. 
γεγονότας, ὡς τοὺς ἐκ τῶν δυσκόλων καὶ χαλεπῶν, ἥν 
πορ φαίνωνται μηδὲν ὅμοιοι τοῖς γονεῦσιν ὄντες. μᾶλλον 

γὰρ ἐπὶ πάντων κεχαρισμένον αὐτοῖς ἐστὶ τὸ παρὰ λόγον 

ἕ συμβαῖνον ὅρων τῶν εἰκότως καὶ προσηκόντως γιγνο- 

μένων. 
,“ Ὧν ἐνθυμούμενον χρὴ ὥπτεῖν καὶ φιλοσοφεῖν, ἐξ ἢ ὅτου 
᾿ τρόπου Χαὶ μετὰ τίνων καὶ τίσι συμβούλοις χρώμενος 

τάς τε τῆς πόλεως ἀτυχίας ἐπανορβώσεις, καὶ —* 
λίτας ἐπί τε τὰς ἐργασίας καὶ τὴν σωφροσύνην. δ 

ψεῖις, καὶ ποιήσεις αὐτοὺς ἥδιον ζν καὶ ——* ἢ422 
᾿ τὸν πιμλθόντα; χρόνον. ταῦτα γάρ ἐστιν ἔργα τῶν ὀρθῶς 
5 καὶ φρονίμως ᾿δυνωστευόντων. ὧν ἔνιοι καταφρονήσαντες, 

οὐδὲν ἄλλο σκοποῦσι πλὴν ὅπως αὐτοί τε ὡς μετὰ πλείστης 

κἀσελγείως τὸν βίον διώξουσι, τῶν τε πολιτῶν τοὺς βελ- 
᾿ς φίστους ' καὶ πλουσιωτάτους καὶ φρονιμωτάτους " λυμω- 

νοῦνται καὶ δασμολογήσουσι, κακῶς εἰδότες ὅτι προσήκει 
τοὺς, εὖ φρονοῦντας " καὶ τὴν τιμὴν ταύτην ἔχοντας μὴν 

[ ζιγγγελμέν «οὐ τοῦ «οὐέννωυ G. 
συμβαλέσθαι μεγίστην α. vulg. vulg. ἀσελγείας διάξουσι. 
δεηγούμενα πεβὸ τεῦ σεῦ πατρὸς σὺμ-. — — ὁ 6. 
βάλλεσθαι — ———— G. ceteri — 

ε συῤβωδι Ὁ. ναὶς. — 
ἃ ὅτου G. vulg. οὗ. ᾿ δ ὐρ νὸν ὦ. γε! γωνς τῷ. 
ἱ δυναστευόντων) τυραννευόντων Ε. 
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τὸς τῶν ἄλλων κακοὶς " αὑτόῖς ἡδονὰς παρασκευάζειν, 

ἀλλὼ ταῖς αὐτῶν ἐπιμελείαις τοὺς πολίτας εὐδαιμονε- 
ὀστέρους ποιεῖν, μηδὲ πικρῶς μὲν καὶ χαλεπῶς διακέϊ- 
σθαι πρὸς ἅπαντας, ἀμελεῖν δὲ τῆς αὑτῶν σωτηρίας, 
ἀλλ᾽ Ῥ οὕτω μὲν πράως καὶ νομίμως ἐπιστατέϊν τῶν πρώ- 
γμάτων, ὥστε “ μηδένω τολμῶν αὐτοῖς ἐπιβουλεύειν, μετὰ 
"τοσαύτης δ᾽ ἀκριβείας τὴν τοῦ σώματος ποιέϊσθαι φυ- 

 λακήν, ὡς ἁπάντων αὐτοὺς ἀνελεῖν βουλομένων. ταύτην ς 

γὰρ τὴν διάνοιαν ἔχοντες αὐτοί τ᾽ ἂν " ἔξω τῶν κινδύνων 

εἶεν καὶ παρὼ ὑ τὸς “Ἕλλησιν εὐδοκιμόϊεν᾽ ὧν ἀγαθὰ 
μείζω χαλεπὸν " εὑρεῖν ἐστίν. ᾿Ἐνεθυμήθην δὲ μεταξὺ 

8 γράφων, ὡς εὐτυχῶς ἅπαντά σοι συμβέβηκε. τὴν μὲν 

γὰρ εὐπορίαν, ἣν " ἀναγκαῖον ἦν κτήσασθαι τυραννικῶς 

μετὰ βίας Υ καὶ πολλῆς ἀπεχθείας, ὁ πατήρ σοι κατα- 

λέλοιπεν, τὸ δὲ χρῆσθαι τούτοις ᾿ καλῶς καὶ φιλανθρώ- ἃ 

πὼς ἐπὶ σοὶ γέγονεν" ὧν χρή σε πολλὴν ποιέσθαι τὴν 

— 

9 MA μὲν οὖν ἐγὼ γιγνώσκω, ταῦτ᾽ ἐστίν. ἔχει δ᾽ οὕτως. 

εἰ μὲν ἐρᾷς χρημάτων καὶ ἢ μείζονος δυναστείας καὶ κιν- 

δύνων, δὲ ὧν αἱ κτήσεις τούτων εἰσίν, ἑτέρους σοι συμβού- 

λους παρακλητέον". εἰ δὲ ταῦτα μὲν. ἱκανῶς ἔχεις, ἀρετῆς 

δὲ καὶ δόξης καλῆς καὶ τῆς παρὼ τῶν πολλῶν εὐνοίας 

ἐπιθυμεῖς, τόῖς τε λόγοις τοῖς ἐμόὶς προσεκτέον τὸν νοῦνε, 

9 αὑτοῖς G. vulg. ἑαυτοῖς. ἃ εὑρεῖν ἐστίν G. vulg. ἐστιν 
Ἢ οὕτω μὲν πράως G. νυ]. οὕτω. — 

πρᾷως. x ἀναγκαῖον ἦν G. ceteri ἀνα- 
4 μηδένα τολμᾷν αὐτοῖς G. vullg. γκαίως. 

οὐδένα αὐτοῖς τολμᾷν. Υ καὶ πολλῆς G. vulg. πολλῆς 
,΄ 7 τ τοσαύτης G. xuls. τοιαύτης. καί. 

ἡ ἔξω τῶν κινδύνων εἶεν α. vulg. 2 καλῶς καὶ G. vulg. καλῶς τε 
εἶεν ἔξω τῶν κινδύνων. καί. 

τ τοῖς Ἕλλησιν G. vulg. τοῖς 8 μείζονος G. vulg. πολλῆς. 
ἄλλοις Ἕλλησι». 
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ἐστί, καὶ τὸς καλῶς τὰς πόλεις τὰς αὐτῶν διοικοῦσιν 

το ἁμιλλητέον, καὶ πειρατέον αὐτῶν διενεγκεῖν. ἀκούω " δὲ 

Κλέομιμιν τὸν ἐν Μηθύμνη ταύτην ἔχοντα τὴν δυναστείαν 

περί τε τὰς ἄλλας πράξεις “ καλὸν κἀγαθὸν εἶναι καὶ 
φρόνιμον, καὶ τοσοῦτον ἀπέχειν ἅ τοῦ τῶν πολιτῶν τινὰς 

ἀποκτείνειν ἢ φυγαδεύειν ἢ δημεύειν τὰς οὐσίας ἢ ποιεῖν 423 
τ ἄλλο τι κακόν, ὥστε “πολλὴν μὲν ἀσφάλειαν παρέχειν 

τὸς συμπολιτευομένοις, κατάγειν δὲ τοὺς ᾿' φεύγοντας, 
ἀποδιδόναι δὲ τοῖς μὲν κατιοῦσι τὰς κτήσεις ἐξ ὧν ἐξέ- 
πέσον, τοὺς δὲ πριαμένοις τὰς τιμὰς τὰς ἑκάστοις γιγνο- 
μένας, πρὸς δὲ τούτοις καθοπλίζειν ἅπαντας τοὺς πολί- 
τὰς, ὡς οὐδενὸς μὲν ἐπιχειρήσοντος περὶ αὐτὸν γεωτερί- 

τα ζειν, ἣν δ᾽ ἄρα τινὲς τολμήσωσιν, ἡγούμενος λυσιτελεῖν 
αὐτῷ ὅ τεβγάναι τοιαύτην — ἐνδειξαμένῳ τοῖς " πολί- Ὁ 

ταις μᾶλλον ἢ ζῆν πλείω ' χρόνον τῇ πόλει τῶν μεγίστων 
κακῶν αἰτίῳ γενομένω. 

13 Ἔτι δ᾽ ἂν πλείω σοι περὶ τούτων διελέχθην, ἢ ἴσως δ᾽ 
ἂν καὶ χαριέστερον, εἰ μὴ παντάπασιν ' ἔδει με διὰ τα- 

χέων γράψαι. " σοὶ τὴν ἐπιστολήν. νῦν δὲ σοὶ μὲν αὖθις 

συ Ὅμεν, "ἐὰν μὴ κωλύσῃ με τὸ γῆρας, ἐν δὲ 

τᾳ τῷ παρόντι περὶ τῶν ἰδίων δηλώσομεν. Αὐτοκρώτωρ γὰρο 

ὁ τὰ γράμματω φέρων οἰκείως ἡμῖν ἔχει. περί τε γὰρ 

ἡ δὲ Κλέομμιν G. νυ]ρ. δὲ καὶ h φρλίταις μᾶλλον ἢ G. vulg. 
πολίταις ἤ Κλέομμιν. J. 

“ καλὸν κἀγαθὸν G. vulg. καλόν Ἰ χρόνον τῇ G. vulg. χρόναν τῶν 
τε κἀγαθόν. ἄλλων τῇ. 

ἃ τῷ τῶν πολιτῶν τινὰς 6. vulg. Κ ἴσως δ᾽ ἀν α. vulg. ἴσως 
τὸ τοάς, ᾿ ἄν. 

ὁ πολλὴν μὲν ἀσφάλειαν G. vulg. ᾿ ἔδει, G. vulg. ἐδέησέ. 
πολλὴν ἀσφάλειαν. τῇ co)] Accessit e G. 

᾿ φεύγοντας G. vulg. φυγόντας. Ὁ ἐὰν μὴ κωλύσῃ G. vulg. ἂν μὴ 
ξ τεθνάναι τοιαύτην α. vulg. κωλύῃ. Ἶ 
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"τὰν διωτριβὰς τὰς αὐτὰρ ̓ γογόναβαν: καὶ τῇ Ὁ τέχρη 
πολλάκις τῇ αὐτοῦ κέχρημαι, καὶ τὸ “ τελευταῖόν περὶ 

τῆς ἀποδυμίας τῆς ὡς σὲ σύμβουλος ἐγενόμην αὐτῷ. διὰ δὴ 
ταῦτα πάντα βουλοίμην ἄν σε καλῶς αὐτῷ " χρήσασθαι 
καὶ συμφερόντως ἀμφοτέροις ἡμῖν, καὶ — Gaveoo⸗ 
ὅτι μέρος "τι καὶ δὶ ἐμὲ γίγνεται τῶν δεόντων αὐτῷ. 

15. Καὶ μὴ θαυμάσης, εἰ σοὶ μὲν οὕτως ἐπιστέλλω προ- ἃ 

βθύμως, Κλεάρχου δὲ μηδὲν πώποτ᾽ ἐδεήθην. σχεδὸν γὰρ 
ἅπαντες οἱ παρ ὑμῶν καταπλέοντες σὲ μὲν " ὅμοιόν φα- 

τόσιν εἶναι τόϊς βελτίστοις τῶν ἐμοὶ πεπλησιακότων, Κλέ. 
ἀρχὸν δὲ κατὰ * ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ὅτ᾽ ἦν παρ᾿ ἡμῖν, 
“ὡμυλόγουν, ὅσοι περ ἐνέτυχον, ἐλευθεριώτατον εἶναι καὶ 
πραότατον καὶ φιλανθρωπότατον τῶν μετεχόντων τῆς δια- 

ἐ τριβης' ἐπειδὴ δὲ δύνωμιν ἔλαβε, τοσοῦτον ἔδζε μίαν. ὁ 

πεσεῖν, ὥστε πάντας θαυμάζειν τοὺς πρότερον αὐτὸν γι- 
τ γνώσκοντας. πρὸς μὲν οὖν ἐκεῖνον διὰ ὑταύτας τὰς αἰ- 

τίας ἀπηλλοτριώθην' σὲ δ᾽ ἀποδέχομαι καὶ πρὸ πολλοῦ. 

“ποιησαίμην ἂν οἰκείως διατεθῆναι πρὸς ἡμᾶς. δηλώσεις 

δὲ καὶ σὺ διὰ ταχέων, εἰ τὴν αὐτὴν δ γνώμην ἔχεις ἡμῖν" 

Αὐτοκράτορός τε γὰρ ἐπιμελήσει, καὶ πέμψεις ἐπίστο- 424 
ο ἡλὴν ὡς ἡμᾶς, ἀνανεούμενος τὴν φιλίαν καὶ ξενίαν τὴν 
πρότερον ὑπάρχουσαν. "Ἐῤῥωσο, " κἄν του δέῃ τῶν παρ᾽ 
ἡμῶν, ἐπίστελλε. 

οι τά] δένεριβας κἀξ οὐνὰς ἤγώέ- νυ ος ψανώχων να ἐς ἴω. 
ἐν πῶ G. vulg. τὰς αὐτὰς διατριβὰς τίστοις. 

ὃ x περ G. vulg. ποτέ. 
Ρ τέχνῃ πολλάκις τῇ 6. vulg. Υ ταύτας τὰς αἰτίας G. vulg. 

τέχνῃ τῇ. τὰς αἰτίας ταύτας. 
4 τελευταῖον περὶ G. vulg. τε- 2. ποιησαίμην G. vulg. ποιη- 

λευταῖον πολλάκις περί. σαίμην γ᾽ ἄν. ’ 
τ χρήσασθαι G. xuls. χρῆσθαι. a γνώμην ἔχεις G. vulg. ἔχεις 
— φανερὰ» Ali φανερός. μήν. 
τ σι καὶ δὲ G. vulg. τι δι Ὁ κἄν τοῦ δέη τῶν G. vulg. καὶ 

ἃ ὅμοιόν φασιν εἶναι τοῖς — εἴ του ἄλλου δέῃ. 



Η. 

“ΤῸΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ ΑΡΧΟΥ͂ΣΙΝ. 

ΟἹ παῖδες οἱ ᾿Αφαρέως, υἱιδεῖς δ᾽ ἐμοί, παιδευθέντες 
ὑπὸ ᾿Αγήνορος τὰ περὶ τὴν μουσικήν, ἐδεήθησάν μου Ὁ 
γράμματα πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, ὅπως ἄν, " ἐπειδὰν καὶ 
τῶν ἄλλων τινὰς καταγάγητε φυγάδων, καὶ τοῦτον κα- 

ἰ αταδέξζησθε καὶ τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφούς. λέγοντος 
“ δ᾽ ἐμοῦ πρὸς αὐτοὺς ὅτι δέδοικα μὴ λίαν ' ἄτοπος εἶναι 
δόξω καὶ περίεργος, ζητῶν εὑρίσκεσθαι τηλικαῦτα τὸ μέ. 
γεθος παρ᾽ ἀνδρῶν οἷς οὐδεπώποτε πρότερον οὔτε διελέχθην 
οὔτε συνήθης ἐγενόμην, ἀκούσαντες ταῦτα πολὺ μᾶλλονο 
ἐλιπάρουν. ὡς δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς ἀπέβαινεν ὧν ἤλπιζον, 

ἅπασιν ἦσαν καταφανεῖς ἀηδῶς διακείμενοι καὶ χαλε- 
β΄πῶς φέροντες. ὁρῶν δ᾽ αὐτοὺς λυπουμένους μᾶλλον τῶ 
προσήκοντος, τελευτῶν ὑπεσχόμην γρώψειν τὴν ἐπιστολὴν 
καὶ πέμψειν ὑμῖν. ὃ ὑπὲρ μὲν οὖν τοῦ μὴ δικαίως ἂν 
δοκεῖν μωρὸς εἶναι μηδ᾽ ὀχληρὸς ταῦτ᾽ ἔχω λέγειν. 

4. Ἡγῶμαι δὲ καλῶς ὑμᾶς βεβουλεῦσθαι, καὶ διαλ- d 

λαττομένους τοὺς πολίταις τοῖς ὑμετέροις, καὶ πειρωμέ- 

νους τοὺς μὲν φεύγοντας ὀλίγους ποιεῖν τοὺς δὲ συμπο- 
λιτευομένους πολλούς, καὶ μιμουμένους τὰ περὶ τὴν στά- 

σιν τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν. μάλιστα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς 

ἐπαινέσειεν, ὅτι τὸῖς κατιοῦσιν ἀποδίδοτε τὴν οὐσίαν᾽ ἢ ἐπι- 

ς ΤΟΙ͂Σ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ ΑΡ- τ ἄτοκος εἶναι δόξω Ὁ. vulg. 
XOVXIN G. ceteri τοῖς Μιτυλη-ὀ ἄτοπος δόξω. 
ναίων ἄρχουσιν. s ὑπὲρ G. vulg. περί. 

4 ἐπειδὰν----κκαταγάγητε G. vulg. Ὁ ἐπιδείκνυσθε G. vulg. ἐπιδεί- 
ἐπειδὴ ---κατηγάγετε. κγυτε. 

ς δ᾽ ἐμοῦ} Libri δέ μου. * 
VOL. II. Rr 



ὅιτο ΤΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ Ἐριβτ. VIII. 

—* γὰρ καὶ ποιέῖτε πᾶσι φανερὸν ὡς οὐ τῶν ' κτη- 

μάτων ἐπιθυμήσαντες τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς πό- 415 
λεως δείσαντες ἐποιήσασθε τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν. 

6 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν ὑμῖν ἔδοξε τούτων μηδὲ 
προσεδέχεσθε μηδένα τῶν φυγάδων, τούτους γε νομίζω 

συμφέρειν ὑμῖν κατάγειν. αἰσχρὸν γὰρ τὴν μὲν πόλιν 
ὑμῶν ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖσθαι; μουσικωτάτην εἶναι, καὶ 
τοὺς ὀνομωστοτάτους ἐν "αὐτῇ παρ᾽ ὑμῖν τυγχάνειν γεγο- 
νότας, τὸν δὲ προέχοντα τῶν νῦν ὄντων περὶ τὴν ἱστορίαν 
τῆς παιδείας ταύτης φεύγειν ἐκ τῆς τοιαύτης πόλεως, Ὁ 

) καὶ τοὺς μὲν ἄλλους Ἕλληνας τοὺς διαφέροντας ' περί 
τι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, "κἂν μηδὲν προσήκωσι, 
ποιεῖσθαι πολίτας, ὑμῶς δὲ τοὺς εὐδοκιμιοῶντάς τε παρὰ 
τοῖς ἄλλοις καὶ μετασχόντας τῆς αὐτῆς φύσεως περιο- 

ϑρῶν παρ᾿ ἑτέροις μετοικοῦντας. Θαυμάζω δ᾽, ὅσαι τῶν 

πόλεων μειζόνων δωρεῶν ἀξιοῦσι τοὺς ἐν τοῖς γυμνικοῖς 

ἀγῶσι κατορθοῦντας μᾶλλον ἢ τοὺς τῇ φρονήσει καὶ τῇ 
φιλοπονίω ὅτι τῶν χρησίμων εὑρίσκοντας, καὶ μὴ συνο-ς 
ρῶσιν ὅτι πεφύκασιν αἱ μὲν περὶ τὴν ῥώμην καὶ τὸ τά- 

χος δυνάμεις συναποθνήσκειν τὸς σώμασιν, αἱ δ᾽ ἐπι- 

στήμαι παραμένειν ἅπαντω τὸν χρόνον ὠφελοῦσαι τοὺς 

9 χρωμένους αὐταῖς. ὧν ἐνθυμουμένους χρὴ τοὺς νοῦν ἔχον- 

τὰς περὶ πλείστου μὲν ποιέίσθωι τοὺς καλῶς καὶ δικαίως 

τῆς αὐτῶν πόλεως ἐπιστατοῦντας, δευτέρους δὲ τοὺς τιμὴν 

καὶ δόξαν " αὐτῇ καλὴν συμβαλέσθαι δυναμένους" ἅπαν- ἃ 
* τες γὰρ ὥσπερ " δείγματι τοῖς τοιούτοις χρώμενοι, καὶ 

1 κτημάτων G. vulg. χρημάτων. Ὁ τι τῶν χρησίμων εὑρίσκοντας G. 
Κ αὐτῇ παρ᾽ ὑμῖν τυγχάνειν ἃ. vulg. τῶν χρησίμων εὑρίσκοντάς τι. 

vulg. ταύτῃ τυγχάνειν παρ᾽ ὑμῖν. 9 αὐτῇ καλὴν συμβαλέσθαι G. 
᾿ περί τι Ε΄. ceteri περί γε. vulg. αὐταῖς καλὴν συμβάλλεσθαι. 
m κἂν μηδὲν προσήκωσι G. vulg. Ρ δείγματι 6. vulg. δείγμασι. 

καὶ μηδὲν προσήκοντας. 
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τοὺς ἄλλους τοὺς συμπολιτευομένους ὁμοίους εἶναι “ τού- 
rois νομίζουσιν. 

1. ἼὌσως οὖν εἴπει τις ἂν "ὅτι προσήκει τοὺς εὑρέσθαι τι 
βουλομένους μὴ τὸ πράγμα μόνον ἐπαινεῖν, ἀλλὰ καὶ 
σφᾶς αὐτοὺς ἐπιδεικνύναι δικαίως ἂν τυγχάνοντας περὶ 

11 ὧν ἂν ποιῶνται τοὺς λόγους. ἔχει δ᾽ οὕτως. ἐγὼ τοῦ μὲν 

πολιτεύεσθαι καὶ ῥητορεύειν ἀπέστην᾽ οὔτε γὰρ φωνὴν εἷ- 
χον ἱκανὴν οὔτε τόλμαν' οὐ "μὴν παντάπασιν ἄχρηστος ς 
ἔφυν οὐδ᾽ ἀδόκιμος, ἀλλὼ τοῖς " προυρημένοις λέγειν ἀγά- 
θόν τι περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων φανείην ἂν 
καὶ σύμβουλος καὶ συναγωνιστὴς γεγενημένος, αὐτός τε 
πλείους λόγους πεποιημένος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς 426 

αὐτονομίας τῶν Ἑλλήνων ἢ σύμπαντες οἱ τὰ βήματα 
12 κατατετριφότες. ὑπὲρ ὧν ὑμεῖς ἄν μοι δικαίως πλείστην 

ἔχοιτε χάριν" μάλιστα γὰρ ἐπιθυμοῦντες διατελέῖτε τῆς 
τοιωύτης καταστάσεως. οἶμαι δ᾽ εἰ " Κόγων καὶ Τιμό- 
θεος ἐτύγχανον ζῶντες, Διόφαντος δ᾽ " ἧκεν ἐκ τῆς ̓ Ασίας, 
πολλὴν ἂν αὐτοὺς ποιήσασθαι σπουδήν, εὑρέσθαι με βου- 

λομένους ὧν "τυγχάνω δεόμενος. ** ὧν οὐκ ̓ οἶδ᾽ ὁ τιῦ 

δὲ πλείω λέγειν" οὐδεὶς γὰρ ὑμῶν οὕτως ἐστὶ νέος οὐδ᾽ 

ἐπιλήσμων, ὅστις οὐκ οἷδε τὰς ἐκείνων εὐεργεσίας. 

13 Οὕτω δ᾽ ἄν μοι "δοκεῖτε κάλλιστα ἢ βουλεύσασθαι 

περὶ τούτων, εἰ σκέψνεσθε τίς ἐστιν ὁ δεόμενος καὶ ὑπὲρ 
ποίων. τινῶν ἀνθρώπων. εὑρήσετε “ τοίνυν ἐμὲ μὲν οἰκειό- 

4 τούτοις G. ceteri τοῖς τοιούτοις. Ἀ ἧκεν ἐκ τῆς ̓Α] Hactenus G. 
τ ὅτι προσήκει G. vulg. προσή- * τυγχάνω δεόμενος D. ceteri 

κειν. ἐτύγχανον χρείαν ἔχωντες. 
5 μὴν παντάπασι G. vulg. μὴν ΤΣ ὁτὴ ὡδα τί Ὁ, 

δέ γε παντάπασι. ἃ. δοκεῖτε D. vulg. δοκοίητε. 
t ᾳροῃρημένοις G. vulg. προαιρου- Ὁ βουλεύσασθαι βουλεύσεσθαι 

5. D. vulg. βεβουλεῦσθαι. 
Ὁ Κόνων καὶ Τιμόθεος G. vulg. ς πρίνγυν D. vulg. γάρ. 

Τιμόθεος καὶ Κόνων. , 
ἈΓ2Ζ 

ΠΡ 
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τατὰ κεχρημένον τόις μεγίστων ἀγαβῶν αἰτίοις γεγενη- 
μένοις. ὑμῖν τε καὶ τοῖς ἄλλοις, ὑπερ ὧν δὲ δέομαι τοιού- 

τους ὄντας, οἵους τοὺς μὲν πρεσβυτέρους καὶ τοὺς περὶ 
τὴν πολιτείαν ὄντας μὴ λυπεῖν, τοῖς δὲ γεωτέροις διατρι- ὁ 

βὴν παρέχειν ἡδέων καὶ χρησίμην καὶ πρέπουσαν τόϊς 
τηλικούτοις. 

Μὴ “θαυμάσητε δ᾽, εἰ " προθυμότερον καὶ διὰ μακρο- 
τέρων τῶν ἄλλων γέγραφα τὴν ἐπιστολήν" βούλομαι γαρ 

ἀμφότερα, τοὺς τε παισὶν ἡμῶν χαρίσασθαι, καὶ ποιῆ- 
ἐ φανερὸν αὐτόϊς ὅτι κἂν μὴ δημηγορῶσι " μηδὲ στρα- 

τηγῶσιν, ἀλλὼ μόνον μιμῶνται τὸν τρόπον τὸν ἐμόν, οὐκ 
τς ἡμελημένως " διάξουσιν ἐν τὸς “Ἕλλησιν. Ἕν ἔτι λοι- ἃ 

πόν᾽ ᾿ἣν ὥρα δόξη τι τούτων ὑμῖν πράττειν, "᾿Αγήνορί 

τε δηλώσατε καὶ τοῖς ἀδελφοῖς, ὅτι μέρος τι καὶ δὲ ἐμὲ 
τυγχάνουσιν ὧν ' ἐπεθύμουν. ν 

-----0.---- - 

14 

—* 

APXIAAMGQI. 

ΕἸΔΩΣ, ὦ ᾿Αρχίδαμε, πολλοὺς ὡρμημένους ἐγκωμιά-. 
᾿ Ν ⸗ Ν ΄ ε “ —— — 

ζειν σὲ καὶ τὸν πατέρω καὶ τὸ γένος ὑμῶν, εἱλόμην τοῦτ 

d θαυμάσητε Coraës: libri θαυ- h διάξουσιν ἐν τοῖς Ἕλλησιν D. 

rulg. ἕξουσιν ἐν τοῖς ἄλλοις. 

ἘΜ) ἂν Ὦ. 
ΚΑγήνορί τε δηλώσατε D. vulg. 

—— ̓Αγήνορί τε. 
1 ἐπεθύμουν D. vulg. αὐτοὶ λίαν 

ἐπιθυμοῦσι τυγχάνειν. 
m ΑΡΧΊΔΑΜΩΙ 6. vulg. Ἴσο- 

κράτης ᾿Αρχιδάμω Λακεδαιμονίων βα- 
σιλεῖ. 

μάζητε. 
ὁ προθυμότερον καὶ διὰ μακροτέρων 

τῶν ἄλλων γέγραφα τὴν ἐπιστολήν 
D. vulg. ῥᾳδίως οὕτω γράφω καὶ 
περὶ μὲν τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ 
τῶν φιλτάτων τὴν ἐπιστολὴν πέ- 
πομφα. 

t φανερὸν αὐτοῖς ὅτι ΕΑ. vulg. 
φανερὸν ὅ ὅτι. 

2 μηδὲ στρατηγῶσ,» Addidi e Ὁ. 
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τὸν μὲν τὸν λέγω; ἐπειδὴ λίαν ῥάδιος ἦν, ἐκείνοις παρα- 
λιπεῖν, αὐτὸς δέ σε διανοοῦμαι. παρακαλεῖν. ἐπὶ στρατη- 

γίας καὶ στρατείας οὐδὲν ὁ ὁμοίας ταῖς νῦν ἐνεστηκυίαις, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὧν μεγάλων ἀγαθῶν αἴτιος γενήσει καὶ τῇ πό- 

2 λει τῇ σαυτοῦ καὶ τοῖς Ἕλλησιν ἅπασι. ταύτην F ἔποι- 

ἡσάμην τὴν αἵρεσιν οὐκ ἀγνοῶν τὸν λόγον τὸν " εὐμετα- 
χειριστότερον, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς εἰδὼς ὅτι πράξεις μὲν εὑρεῖν 
καλὰς καὶ "μεγάλας καὶ συμφερούσας χαλεπὸν καὶ 

σπάνιόν ἐστιν, ἐπαινέσαι δὲ τὰς ἀρετὰς τὰς ὑμετέρας 
3 ῥωδίως οἷός τ᾿ ἂν ἐγενόμην. οὐ γὰρ ἔδει με παρ ἐμαυτοῦ 
πορίζεσθαι τὰ λεχβησόμενα περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ὑμὴν πεπραγμένων τοσαύτας ὧν καὶ τοιαύτας ἀφορμὰς 
ἔλαβον, ὥστε τὰς περὶ τῶν ἄλλων εὐλογίας μηδὲ κατὰ 

4 μικρὸν ἢ ἐνγωμίλλους γενέσθαι τῇ περὶ ὑμᾶς ῥηθείση. πῶς 
γὰρ ἄν τις ἢ τὴν εὐγένειαν ὑπερεβάλετο τῶν γεγονότων 

ἀφ᾽ Ἡρακλέους καὶ Διός, ἣν πάντες ἴσασι μόνοις ὑμῖν 

ὁμολογουμένως ὑπάρχουσαν, ἢ τὴν ἀρετὴν τῶν ἐν Πελο- 

ποννήσῳ τὰς Δωρικὰς πόλεις κτισάντων καὶ τὴν χώραν 
ταύτην κατασχόντων, ἢ τὸ πλῆθος τῶν κινδύνων καὶ τῶν 

τροπαίων τῶν διὰ τὴν ὑμετέραν ἡγεμονίαν καὶ βασιλείαν 

πσταθέντων; τίς δ᾽ ὧν ἡπόρησε διεξιέναι βουληθεὶς τὴν ἀν- 
— ὅλης τῆς πόλεως καὶ σωφροσύνην καὶ πολιτείαν 
τὴν ὑπὸ τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων συνταχβθεῖσαν; πό- 

σοις δ᾽ ἂν λόγοις ἐξεγένετο χρήσασθαι περὶ τὴν φρόνησιν 
τοῦ σοὺ πατρός, καὶ τὴν ἐν ταῖς συμφοραῖς διοίκησιν, καὶ 

τὴν μώχην τὴν ἐν τῇ πόλει γενομένην, ἧς ἡγεμὼν σὺ κα- 

ταστάς, καὶ μετ᾽ ὀλίγων πρὸς πολλοὺς κινδυνεύσας καὶ 

πάντων διενεγκών, αἴτιος ἐγένου τῇ πόλει τῆς σωτηρίας, 

Ὁ εὐμεταχειριστότερων} εὐμετα- Ρ ἐγαμίλλους γενέσθαι ἃ, D. vulg. 
χορστέτατω Coraẽs. ἐναμέίλλους ὧν γενέσθαι. 

5. μεγάλας} μεγίστας D. 
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ὁ οὗ κάλλιον ἔργον οὐδεὶς ὧν ἐπιδείξειεν. οὔτε γὰρ πόλεις 

ἑλεῖν οὔτε πολλοὺς ἀποκτεῖναι τῶν πολεμίων οὕτω μέγα 

καὶ σεμνόν ἐστιν, ὡς Ἱἐκ τῶν τοιούτων κινδύνων σῶσαι 
τὴν "πατρίδα, μὴ τὴν τυχοῦσαν, ἀλλὰ τὴν τοσοῦτον ἐπ᾽ 

ἀρετῇ διενεγκοῦσαν. περὶ ὧν μὴ κομψῶς ἀλλ᾽ ἁπλῶς 
διελθών, μηδὲ τῇ λέξει ῇ κοσμήσας ἀλλ᾽ ἐξαριθμήσας μό- 
γον καὶ χύδην εἰπών, οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν εὐδοκιμήσειεν. 

7 Ἐγὼ τοίνυν δυνηθεὶς ὧν καὶ περὶ τούτων ἐξαρκούντως 
διαλεχθῆναι, κἀκεῖνο γιγνώσκων, πρῶτον μὲν ὅτι ῥώόν 

ἐστι περὶ τῶν γεγενημένων εὐπόρως ἐπιδραμέϊν ἢ περὶ 

τῶν μελλόντων γουνεχούντως εἰπεῖν, ἔπειθ᾽ ὅτι πάντες ἄν- 
θρωποι ἱ μείζω χάριν ἔχουσι τόϊς ἐπαινοῦσιν ἢ τοῖς συμ.- 

βουλεύουσι (τοὺς μὲν γὰρ ὡς " εὔνους ὄντας ἀποδέχονται, 

τοὺς δ᾽, ἂν μὴ κελευσθέντες παραινῶσιν, ἐνοχλεῖν νομέ- 
8 ζουσιν)----ἀλλ᾽ ὅμως ἅπαντα ταῦτα προειδὼς τῶν μὲν 
πρὸς χάριν ἂν ῥηθέντων ἀπεσχόμην, περὶ δὲ τοιούτων μόλ- 
λω λέγειν περὶ ὧν οὐδεὶς ἂν ἄλλος τολμήσειεν, ἡγούμε- 
γος δεῖν τοὺς περὶ ἐπιεικείας καὶ φρονήσεως ἀμφισβη- 

τοῦντας μὴ τοὺς ῥώστους προαιρεῖσθαι τῶν λόγων ἀλλὰ 

τοὺς ἐργωδεστάτους, μηδὲ τοὺς ἡδίστους τοῖς ἀκούουσιν, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ὠφελήσουσι καὶ τὰς πόλεις τὰς αὐτῶν καὶ 

τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἐφ᾽ οἷς περ ἐγὼ τυγχάνω νῦν 

9 Θαυμάζω δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν πράττειν ἢ λέγειν 

δυναμόων, εἰ “μηδὲ πώποτ᾽ αὐτοῖς ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι 
περὶ τῶν κοινῶν πρωγμάτων, μηδ᾽ ἐλεήσαι τὰς τῆς Ἕλ- 

4 ἐκ τῶν τοιούτων G.D. vulg. ** D. 
ἐκ τοιούτων. μείζω σ. vulg. πλείω: 

τ ποτρίδα μὴ α.Ὁ. πατρίδα καὶ u εὔνους ὄντας ἀποδέχονται 6... 
μή. vulg. εὔνους ἀποδέχονται. 

5 κοσμήσας ἀλλ᾽] κοσμήσας μόνον 

απ λυ ρ ήδου, 
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λάδος δυσπραξίας οὕτως αἰσχρῶς καὶ δεινῶς " διατίε- 
μένης, ἧς οὐδεὶς π' παραλέλειπται τόπος ὃς οὐ γέμει καὶ 

β μεστός ἐστι πολέμου καὶ στάσεων καὶ σφαγῶν καὶ κα- 

ῤ το κῶν ἀναριθμήτων. ὧν " πλέϊστον μέρος μετειλήφασιν οἱ 
τῆς ᾿Ασίας τὴν παραλίαν οἰκοῦντες, οὺς ἐν ταῖς συνθήκαις 
ἅπαντας ἐκδεδώκωαμεν οὐ μόνον τοῖς βαρβάροις, ἀλλὰ 
καὶ τῶν Ἑλλήνων τοῖς τῆς μὲν φωνῆς τῆς ἡμετέρως κοι- 

ει νωνοῦσι, τῷ δὲ τρόπῳ τῷ τῶν βαρβάρων χρωμένοις" οὕς, 
εἴ νοῦν εἴχομεν, οὐκ ἂν περιεωρῶμεν ἀθροιζομένους οὐδ᾽ 
ὑπὸ τῶν τυχόντων στρατηγουμένους, οὐδὲ μείζους καὶ κρείτ- 
τοὺς συντάξεις στρατοπέδων γιγνομένας ἐκ τῶν πλανω- 
μένων ἢ τῶν πολιτευομένων. οἱ τῆς μὲν βασιλέως χώρας 
μικρὸν μέρος λυμαίνονται, τὰς δὲ πόλεις τὰς Ἑλληνίδας, 
εἰς ἣν ὧν εἰσέλθωσιν, ἀναστάτους ποιοῦσι, τοὺς μὲν ἀπο- 
κτείνοντες, τοὺς δὲ φυγαδεύοντες, τῶν δὲ τὰς οὐσίας δὲ:- 

τῳ αρπάζοντες, ἔτι δὲ παῖδας καὶ γυναῖκας ὑβρίζοντες, καὶ 
τὰς μὲν εὐπρεπεστάτας καταισχώνοντες, τῶν δ᾽ ἄλλων 
ἃ περὶ τοῖς σώμασιν ἔχουσι περισπῶντες, ὥστε ἃς πρό- 
τερον οὐδὲ κεκοσμημένας ἦν ἰδεὶν τοὺς ἀλλοτρίοις, ταύτας 
ὑπὸ πολλῶν ὁρᾶσθαι γυμνάς, ἐνίας δ᾽ αὐτῶν ἐν ῥάκεσι 
περιφθειρομένας δὲ ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων. 

12. Ὑπὲρ ὧν πολὺν ἤδη χρόνον γιγνομένων οὔτε πόλις οὐ- 

δεμία τῶν προεστάναι τῶν Ἑλλήνων ἀξιουσῶν ἡγανάκτη- 
σεν, οὔτ᾽ ἀνὴρ τῶν πρωτευόντων οὐδεὶς βαρέως. ἤνεγκε, 

σπλὴν ὁ σὸς πατήρ. μόνος. γὰρ ᾿Αγησίλαος ὧν ἡμεῖς 

ἴσμεν, ἐπιθυμῶν ἅπαντα τὸν χρόνον διετέλεσε τοὺς μὲν 
Ἕλληνας ἐλευθερῶσαι, πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους πόλεμον 
ἐξενεγκεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκεῖνος ἑνὸς πρώγματος δή- 

Ιῴμάᾶρτε. καὶ μὴ θαυμάσης, εἰ πρὸς σε διαλεγόμενος μνη- 

* διατιθεμένης} διακειμένης cor- Υ πλεῖστον μέρος] πλεῖστον μὲν 
recetus D. μέρος ἃ 
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σθήσομωι τῶν οὐκ ὀρθῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ γνωσθέντων" εἴθισμαί 
τε γὰρ μετὰ παῤῥησίας ἀεὶ ποιέϊσθαι τοὺς λόγους, καὶ 
δεξαίμην ὧν δικαίως ἐπιτιμήσας ἀπέχθεσθα, μᾶλλον ἢ 

παρὼ τὸ προσῆκον ἐπαινέσας χαρίσασθαι. τὸ μὲν οὖν 
15 ἐμὸν οὕτως ἔχον ἐστίν, ἐκεῖνος δ᾽ "ἐν πᾶσι τόϊς ἄλλοις 

διενεγκών, καὶ γενόμενος ἐγκρατέστατος καὶ δικαιότατος 
καὶ πολιτικώτατος, διττὰς ἔσχεν ἐπιθυμίας, χωρὶς μὲν 
ἑκατέραν κωλὴν εἶναι δοκοῦσαν, οὐ συμφωνούσας δ᾽ ἀλ- 
λήλαις οὐδ᾽ ἅμα πράττεσθαι δυναμένας" ἠβούλετο γὰρ 
βασιλέι τε πολεμεέϊν, καὶ τῶν φίλων τοὺς φεύγοντας εἰς 

τὼς πόλεις καταγαγεῖν καὶ κυρίους καταστῆσαι τῶν 

16 πρωγμάτων. συνέβαινεν οὖν ἐκ μὲν τῆς πραγματείας 
τῆς ὑπὲρ τῶν ἑταίρων ἐν κακόϊς καὶ κινδύνοις εἶναι τοὺς 

Ἕλληνας, διὰ δὲ τὴ τήν ταραχὴν τὴν ἐνθάδε γιγνομένην μὴ 

σχολὴν ἄγειν μηδὲ δύνασθαι πολεμῶν τοῖς βαρβάροις. 

ὥστ᾽ ἐκ τῶν ἀγνοηθέντων κατ᾽ ἐκείνον τὸν χρόνον ῥῴδιον 

καταμαθεῖν ὅτι δέϊ τοὺς ὀρθῶς. βουλευομένους μὴ πρότερον 
ἐκφέρειν πρὸς βασιλέα τὸν πόλεμον, πρὶν ἂν "διαλλάξη 

τις τοὺς Ἑλληνας καὶ παύση τῆς μανίας καὶ τῆς " φ.- 

1 λονικίας ἡμᾶς. περὶ ὧν ἐγὼ καὶ πρότερον εἴρηκώ καὶ νῦν 

ποιήσομαι τοὺς λόγους. ' 

Καίτοι τινὲς τῶν “οὐδεμιᾶς, μὲν — μετεσχηκό- 

των, δύνασθαι ἊΝ παιδεύειν τοὺς ἄλλους ὑπισχνουμένων, 

καὶ ψέγειν μεν "τάμα τολμώντων, μεμεῖσθαι δὲ — 

μένων, τάχ; ἂν μανίαν εἶναι φήσαιμεν τὸ μέλειν ἐμοὶ τῶν 

τῆς Ἑλλάδος συμφορῶν, ὥσπερ παρὼ τοὺς ἐμοὺς λόγους 

ιϑ8ἢ βέλτιον ἢ χέϊρον αὐτὴν πράξουσαν. ὧν δικαίως ἂν 

ὥπαντες πολλὴν ἀνανδρίαν καὶ μικροψυχίαν καταγνόϊεν, 

2 ἐν «ἄσι Ὁ. D. vulg. ἐν ἅπασι. Ὁ φιλονικίας G. vulg. φιλονεικίας. 
ἃ. διαλλάξη τις τοὺς G. D. vulg. 5 οὐδεμιᾶς G. vulg. μηδεμιᾶς. 

διαλλάξη τούς. ὁ τἀμὰ G. D. vulg. τὰ ἐμά. 
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ὅτι προσποιούμενοι ——— μὲν α ἐπὶ μηροῖς φι- 

λοτιμοῦντωι, τοῖς δὲ δυναμένοις περὶ τῶν μεγίστων συμ- 

βουλεύειν φθονοῦντες διατελοῦσιν. Οὗτοι μὲν οὖν βοη- 
θοῦντες ταῖς αὑτῶν ἀσθενείαις καὶ ῥαθυμίαις ἴ ἴσως τοιαῦτ᾽ 

19 ἐροῦσιν᾽ ἐγὼ δὲ οὕτως ἐπ᾽ ἐμαυτῷ μέγα φρονῶ, καίπερ 

ἔτη γεγονὼς ὀγδοήκοντα καὶ παντώπάδιν ἀπειρηκώς, 

ὥστ᾽ οἵἴμαι καὶ λέγειν ἐμοὶ προσήκειν μάλιστα περὶ τού- 

τῶν, καὶ καλῶς βεβουλεῦσθαι πρὸς σὲ ποιούμενος τοὺς 
λόγους, καὶ τυχὸν ἀπ᾽ αὐτῶν γενήσεσθαί τι τῶν δεόντων. 

aꝛo ἥγοῦμιαν δὲ καὶ “ τοὺς Ἕλληνας, εἰ δεήσειεν αὐτοὺς ἐξ 
ἁπάντων ἐκλέξασθαι ' τόν τε τῷ λόγῳ κάλλιστ᾽ ἂν δυνη- 
θώτα παρακαλέσαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ τὴν τῶν βαρβά- 

* Ν * Ζ 7 * F 

ρὼν στρωτείαν καὶ τὸν τώχιστα μέλλοντα τὰς πράξεις 
ἐπιτελεῖν τὰς συμφέρειν δοξάσας, οὐκ ἂν ἄλλους ἀνθ᾽ 
ἡμῶν προκριθῆναι. καίτοι πῶς οὐκ ἂν αἰσχρὸν πόιήσαι- 

» ᾽ » * ᾽ 7 

μεν, εἰ τούτων ἀμελήσαιμεν οὕτως ἐντίμων ὄντων, ὧν 
τ δ ε» ᾽ 7 * Ἀ 7 2 * ⸗ 

21 ἅπαντες ἂν ἡμᾶς ἀξιώσειαν;; τὸ μὲν οὖν ἐμὸν ἔλαττόν 
ἐστιν ἀποφήνασθαι γὰρ ἃ γιγνώσκει τις, οὐ πάνυ τῶν 
χαλεπῶν πέφυκεν. σοὶ δὲ προσήκει προσέχοντι τὸν γοῦν 
τοὺς ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένοις βουλεύσασθαι, πότερον ὀλιγωρη- 
τέον ἐστὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων γεγονότι μὲν ὥσπερ 

ὀλίγῳ πρότερον ἐγὼ διῆλθον, ἡγεμόνι δὲ Λακεδαιμονίων 
ὄντι, βασιλεῖ δὲ προσαγωρευομένῳ, μεγίστην δὲ τῶν Ἕλ- 

λήνων ἔχοντι δόξαν, ἢ τῶν μὲν ἐνεστώτων “πραγμάτων 
2 ὑπεροπτέον, μείζοσι δ᾽ ἐπιχειρητέον. ἐγὼ μὲν γάρ φημι 

χρῆναί σε πάντων ἀφέμενον τῶν ἄλλων δυοῖν τούτοιν 

προσέχειν τὸν νοῦν, ὅπως τοὺς μὲν Ἕλληνας ἀπαλλάξεις 
τῶν πολέμων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν γὺν αὐτοῖς παρ- 

ὄντων, τοὺς δὲ βαρβώρους παύσεις ὑβρίζοντας καὶ πλείω 

τοὺς Ἕλληνας] τοὺς ἄλλους Ἕλληνας GD. Γ τὸν τε] τὸν τότε D. 
VOL. 11. 55 : 
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κεκτημένους ἀγαθὰ τοῦ προσήκοντος. ὡς δ᾽ ἐστὴ ταῦτα 
δυνατὰ καὶ συμφέροντα καὶ σοὶ καὶ τῇ πόλει τόϊς 

ἄλλοις " ἅπασιν, ἐμὸν " ἔργον ἤδη διδάξαι περὶ αὐτῶν 
ἐστίν. 

Κ᾿ ΕΣ 

ὧν 

* 
— 

ἡ 

ΔΙΟΝΥΣΙΩΙ. 

IIPODOMMOI καὶ ῥαβδοῦχοι καὶ κήρυκες καὶ θρόνων 
ὑψηλοτάτων ἐπίτευξις φιλοσοφίας εἰσὶν ἀχλύς, καὶ δὲ- 
αἰρετικώτατος πέφυκε τῶν ἀρετῶν χωρισμός. οὐκ ἥμει- 

Ψψας μετὰ τῆς τύχης τὴν φύσιν. ἔτι τὸν θύλακον ἔχεις 

δερμάτινον" θνητὴν γὰρ ἔχεις ἐκ προοιμίου τὴν σύστασιν. 
ατί δῆτα τὸ κενὸν τοῦτο δοξάριον ἐπὶ τοσοῦτον τὸν πήλινον, 

ἀσκὸν διεφύσησε; μεγάλης ἀνοίας ἐνεφορήθης, ὦ δύστηνε, 

καὶ τῆς φύσεως τὴν γνῶσιν ἀφήρησαι" οὕτω τὰ μετέωρα 
τῆς τύχης κινήματα ἐκστήναί σε τῆς πάλαι θεωρίας 

ἠνάγκασαν, καὶ τῆς σώφρονος ἐκείνης μανίας ἀπανα- 

3 χωρεῖν παρεσκεύασαν. ἦν σοι πάλαι μετάρσιον τὸ χα- 

μαίζηλον, νῦν δὲ καὶ χθαμαλὸν καὶ περίγειον ὁ τῆς τύ- 
χης ὅρος ἀκρότατος. οὐκοῦν τῆς ψευδοῦς εὐδαιμονίας 6. 

ἀφίστασο, καὶ τὴν δρωπέτιν τύχην δρωπέτευε" προφθά- 

νων γὼρ τὴν ἀγνώμονα, ἄφνω τὴν — οὐ δυσῴο- 

ρήσεις προσπίπτουσαν. 

8. ἅπασιν G. D. vulg. πᾶσιν. om. particulam. 
n ἔργον ἤδη διδάξαι, G. D. vulg. —— decimam om. D. 
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ADDENDA ET ΟΟΝΕΙΘΈΝΘΌΑ. 

P. z1. Tit. ποῖ. Αἀάδ Νικοκλῆς ἢ συμμαχικὸς X. 
67. 71, 5. ὥσθ᾽ delet Coraes. 
79.122, 6. Ego malim legi διετέλεσαν. 
137. 1354 Ἐξ γε δα 

174. 3. μένειν] F 
18ο. 1- ——— κὐδϊλαίοο μώ. 
200. 49. Notam “ v. 1. appositam refer διὰ 4., verbui δυΐθιι, 

ceujus vestigia supersunt in G., videtur fuisse γυ- 
μνασθῆναι. 

— δὰ ποῖ, ' adde. οἵ. δ. 64. 
201. 53,1. Νοίω " adde: 

281. 16, 5 εὖ λέγειν Malim εὐλογεῖν. 
200. ποῖ, αἱ debebam. 
305. 26, 2. —2 J— 
332. ποῖ. ἢ οἱ 466. not.l Exravi. Vide δὰ Lyeurg 8.133. Ari- 

Sstoteles Mor. Mag. II. 12. πρὸς ὃ ἂν αὐτὼ πωήσωει, 
᾿ς πρὴς τοῦτό πως καὶ εὔνοοί εἰσιν. ἐ 

342. 107, 1. Coraes διαπεπραγμένη ἦν. J 
373. 1. γνγνώδκομεν σ. , 
420. 6, τ. μου G. item ὃ. 38,3; ubi Ὁ.᾿ *— 

433: 19,5. ἡμαρτηκότας G. D. ἠδικηκότας αν 
— τ 7. ἀφωίζειν α. — 

437. 80,1. 
446. 118, 5. κρῖ 5) Im 
448. 124. 1. τινα 

151, 3. οὖν] F. — 
464. 190, 4. ὁμοιειδὴς vulg. ὁ G. D. 

477. 324,5, 4. F. ταὐτὸ 
483: 3. ἄπῳ] Β. ὅπρ. 
484. 277, — — 
487. 200, 5 Interpungendum ante ἐκ, non ante σοφοὺς. 292, 3. 
— καὶ expunxerim. 

ὡς 522.30,1. κα F. κατεροῖ. Ὑ 
- 612. ἈΡΧΙΔΑΜΩΙ μος ἐγκώμιον ᾿Αρχιδάμου ᾿οοά. Paris. 

[2 Reg. 2944. νι 2... 
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ὉΒΑΤ. ΑΤῚΤ, νοι. πα 585 
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